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100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เกีคืยอรติเกีภยูมรติิจุฬแห่าฯง

การรับใช้ประชาชน

”

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“เกียรติภูมิจุฬาฯ คือ
เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอายุครบ 100 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ใน ปี พ.ศ 2560 นี้ ตลอด
ศตวรรษที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนด
นโยบาย พันธกิจ และด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพือ่
ดูแลประชาคม นิสิต และประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
ด้วยการน�ำความรู้ความสามารถออกไปรับใช้ แก้ปัญหา
สังคมและพัฒนาประเทศไทยในทุกๆ ด้าน ซึง่ ในระยะหลัง
ได้ก�ำหนด นโยบายและเป้าประสงค์ที่มุ่งเน้นมากยิ่งขึ้น
ในการสร้างเสริมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
(University engagement) โดยครอบคลุมทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย (Internal engagement) ได้แก่ การสร้าง
ความผูกพันใกล้ชิดกับนิสิต (Students) และบุคลากร
(Staff) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองและภายนอก
มหาวิทยาลัย (External engagement) ได้แก่การสร้าง
ความผูกพันและเกื้อกูลชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและประชาชนผู้อยู่อาศัยทั่วไปรอบๆ
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พื้น ที่ของมหาวิท ยาลัยในเขตภูมิภ าค (Surrounding
communities) ตลอดจนมีสว่ นร่วมส�ำคัญในการสนับสนุน
และร่วมพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ให้ข้อคิดแก่
สังคมไทย ตลอดจนใช้ฐานวิชาการที่ส ะสมและสร้าง
ขึ้ น มาใหม่ ทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ในการร่วมแก้ปัญหาให้กับสังคมและตอบ
โจทย์ส�ำคัญให้กับประเทศ (Society) ทั้งในยามปกติ
และในภาวะวิก ฤตจากนโยบายดังกล่าว พัน ธกิจด้าน
University engagement ของมหาวิท ยาลัย จึงได้
ด�ำเนิน การอย่างเป็น ระบบครบวงจร โดยครอบคลุม
เป้าหมายทัง้ 4 กลุม่ ได้แก่ Students Staff Surrounding
Communities และ Society ดังนี้

1.2 โครงการดูแลนิสิตในทุกมิติของสุข
ภาวะและการดูแลนิสิตในภาวะวิกฤต
1.3 โครงการ E-job for Local and
International Opportunity
เป็นโครงการเพิ่มโอกาสการได้งานแก่
นิสิตจุฬาฯ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. Staff

1. Students
Support

มหาวิทยาลัย ได้ดำ� เนินโครงการต่างๆ เช่น
1.1 โครงการ Sustainable Financial

เป็นโครงการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
และให้ทนุ การศึกษาแก่นสิ ติ จุฬาฯ กว่า 10,000 ทุน
เป็นเงินประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี เพื่อช่วยให้
นิสิตจุฬาฯ สามารถเรียนที่จุฬาฯ และประสบความ
ส� ำ เร็ จ โดยไม่ มี ป ั ญ หาด้ า นการเงิ น ทั้ ง นี้ โ ดยยึ ด
เป้ า หมายว่า “จะต้องไม่มีนิสิตจุฬาฯ ในระดับ
ปริ ญ ญาตรีที่ต้องลาออกจากจุฬาฯ เนื่องจาก
ปัญหาด้านการเงิน” มีการปรับปรุงการให้ทนุ แบบ
เชิงรุกโดยมีการเก็บข้อมูลจากนิสิตทุกคน มีการ
สร้างเครื่องมือที่มีความไวมากพอในการค้นหานิสิต
ที่เดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จากนั้นจะมี
การตรวจสอบและยืนยันจากกลุม่ เพือ่ นและอาจารย์
ที่ปรึกษา เมื่อแน่ใจแล้วจึงมีการให้ทุน

มหาวิท ยาลัย ได้ด�ำเนิน โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เช่น
2.1 โครงการชาวจุฬาฯ สุขกายสุขใจ
ใส่ใจ 8 H (ความสุข 8 ประการ) ในสถานที่ท�ำงาน
2.2 โครงการจุฬาฯ สง่างาม
มุง่ รณรงค์การออกก�ำลังกาย ใกล้สถานที่
ท�ำงาน (เต้นแอโรบิก ฝึกโยคะ ฝึกจี้กง) การเดิน
อย่างน้อยวันละ 10,000 ก้าว โครงการปุยนุ่นลีก
แข่งขันการออกก�ำลังกาย ควบคุมอาหาร เพื่อลด
น�้ำหนัก และเพิ่มสมรรถภาพร่างกายทั้งในระดับ
บุคคลและระดับส่วนงาน การปรับปรุงโรงอาหารใน
มหาวิท ยาลัย โดยเน้น เรื่องอาหารปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ และ อาหารสุขภาพ
2.3 โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก
มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
ปลูกป่า การลดจ�ำนวนขยะ (พัฒนาไปสู่โครงการ
Zero waste) การแยกขยะ การก�ำจัด และการ
รีไซเคิลขยะ รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย
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3. Surrounding Communities

ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า งเสริ ม สั ง คมไทย
ที่ต่อยอดเชื่ อ มโยงมาจากยุ ท ธศาสตร์ เ กื้ อ กู ล และ
เป็ น สุ ข ที่ มุ ่ ง เน้ น ความผู ก พั น และเกื้ อ กู ล ต่ อ ชุ ม ชน
ที่ อ ยู ่ ร อบมหาวิ ท ยาลั ย และในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งทั้ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและในเขตภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนรอบข้าง
ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าอาคารและพื้นที่ ผู้อยู่อาศัย ตลอดจน
ประชาชนผู้ที่มาท�ำงานรอบๆ จุฬาฯ ให้มีความสุขในการ
อยูอ่ าศัยและการด�ำเนินชีวติ โดยผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมอบ
นโยบายแก่ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สิน และส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น
3.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน พื้นที่
5 ส อันประกอบด้วย สยามสแควร์ สวนหลวง สามย่าน
สีลม สวนลุมพินี ต่อมาได้พฒ
ั นาเป็นโครงการส่งเสริมชุมชน
“ส” ยกก�ำลัง 3 โดยเป็นการด�ำเนินกิจกรรมครอบคลุม 3
มิติ คือ “ส” ยกก�ำลัง 1 คือ มิติ “พืน้ ที”่ มุง่ เน้น 3 พืน้ ที่
รอบจุฬาฯในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนหลวง สามย่าน
สยามสแควร์ “ส” ยกก�ำลัง 2 คือ มิติ “แนวคิด” มุง่ เน้น 3
แนวคิด เรือ่ ง สุขภาพ สิง่ แวดล้อม สมอง (เกิดองค์ความรู้
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูน้ ำ� ไปสูป่ ญั ญา) และ “ส” ยกก�ำลัง 3
คือ มิติ “วิธดี ำ� เนินการ” มุง่ เน้น 3 วิธกี ารในการจัดกิจกรรม
คือ สร้างสรรค์ มีสว่ นร่วม สนุก
3.2 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณ
สวนหลวงที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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3.3 โครงการอาหารปลอดภัยในพืน้ ทีส่ ยามสแควร์
และเขตสวนหลวง จนได้รับการรับรองจาก ส�ำนักงานเขต
กรุงเทพมหานคร
3.4 โครงการ “อุทยานจุฬาฯ 100 ปี” เป็น
โครงการสร้างป่าในเมือง และพื้นที่สร้างสรรค์ส�ำหรับคน
กรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ร่วม 30 ไร่ บริเวณด้านตะวันออก
ของถนนบรรทัดทองซึ่งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจส�ำคัญของ
กรุงเทพมหานคร เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับการพัฒนา
จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจการออกแบบจาก “การเติบโต
ของกิ่งรากจามจุรี” ซึ่งยืดหยุ่นกับการใช้งาน สามารถ
ปรับเปลีย่ นได้ตามบริบท และเชือ่ ม “โครงสร้างระบบนิเวศ
สีเขียวของเมือง” (Urban Green Infrastructure) ใน
ระดับชุมชน โดยการก�ำหนดแผนผัง การออกแบบระบบ
นิเวศ ระบบน�ำ้ ระบบพฤกษศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
รวมไปถึงการบริหารจัดการ ภายในอุทยานจุฬาฯ 100 ปี
ที่มีความสอดประสานกันอย่างลงตัวเพื่อน�ำไปสู่การเป็น
อุทยานทีเ่ ชือ่ มโยงกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน นอกจากพืชพรรณไม้
ที่เลือกสรรเพื่อความสวยงามและร่มรื่นแล้ว พื้นที่ภายใน
อุทยานยังแบ่งเป็นโซนต่างๆ เพือ่ ให้ประโยชน์แก่ผทู้ เี่ ข้ามา
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น พืน้ ทีช่ ม่ ุ น�ำ้ ประดิษฐ์ อาคารอเนกประสงค์
สวนซึมน�ำ้ เป็นต้น การสร้าง “อุทยานจุฬาฯ 100 ปี” ถือเป็น
การมอบของขวัญอันทรงคุณค่าให้แก่สงั คม ในวาระ 100 ปี
แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพือ่ เป็นการ
สนองตอบพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของรัชกาลที่ 5 และรัชกาล

ที่ 6 องค์พระราชทานก�ำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้
สร้างสรรค์ประโยชน์อันไพบูลย์ให้แก่ประเทศไทยนับ
เนื่องได้ถึงหนึ่งศตวรรษ และจะด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
เปรียบประดุจต้นจามจุรีใหญ่ที่แผ่รากฝังลึกในแผ่นดิน
มีร่มเงาปกแผ่ให้ผู้อยู่ใต้ร่มจามจุรีนี้ตราบนานเท่านาน

4. Society

ชาวจุฬาฯ ทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมส�ำคัญ ใน
การสนับสนุนและร่วมพัฒนาชุมชน แก้ปัญหาให้กับสังคม
และตอบโจทย์ ส�ำคัญให้กบั ประเทศไทยผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เช่น
4.1 โครงการ OFOC (One Functional-unit
One Community)
โดยสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัย และสถาบันวิจยั
จั ด ท� ำ โครงการสนับ สนุนและพัฒ นาชุม ชน โดยการใช้
ศักยภาพและความถนัดทีส่ ว่ นงานมีอยู่ ด�ำเนินกิจกรรมร่วม
กับชาวบ้านและผู้น�ำท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาได้ด�ำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยไปมากกว่า
60 โครงการ
4.2 โครงการ CU Social Engagement
เป็ น โครงการที่ พั ฒ นาต่ อ ยอดจากโครงการ
OFOC โดยเน้นครอบคลุม 3 พืน้ ทีห่ ลัก ของจุฬาฯ ในเขต
ภูมภิ าค ได้แก่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภายใต้ “โครงการ
สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง” อ.เมือง และ อ.เวียงสา จ.น่าน
ภายใต้ “โครงการจุฬาฯ รักษ์นา่ น” และ เกาะสีชงั จ.ชลบุรี
ภายใต้ “โครงการจุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” โดย
สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ของคณะ วิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของจุฬาฯ เข้าร่วมกับชุมชนและผู้น�ำ
ท้องถิ่น ในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาที่โจทย์มาจากชุมชนเอง
มีการบูรณาการศาสตร์ตา่ งๆ จากหลากหลายส่วนงานของ
จุฬาฯ ในการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน และพัฒนาให้ผู้น�ำ
ท้องถิ่นสามารถท�ำแผนชุมชนในการแก้ปญ
ั หาอย่างยั่งยืน

มีการวัดและประเมินผลโครงการในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว โดยครอบคลุม ปัญหาทั้งด้านการศึกษา
เกษตรกรรม การสร้างอาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ศิลปวัฒนธรรม
4.3 โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู
มากกว่า 4 แสนคน ทัว่ ประเทศ
4.4 โครงการช่วยเหลือโรงเรียนใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.5 การให้ข้อคิดแก่สังคมโดยใช้ฐานวิชาการ
ของจุฬาฯ ที่สะสมเอาไว้และที่สร้างขึ้นมาใหม่ ผ่านการ
จัดท�ำข้อเสนอจากนักวิชาการจุฬาฯ เพือ่ การปฏิรปู ประเทศ
การจัดเสวนา อภิปราย สัมมนาเกี่ยวกับวิกฤตต่างๆ ของ
สังคมและของประเทศ รวมทั้งลงไปแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เช่น ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ การจ�ำน�ำข้าว
ปัญหานิรโทษกรรม การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง
ปัญหาบ่อขยะ การปฏิรูปพลังงาน การขนส่งระบบรวม
และปัญหาด้านสุขภาพและสาธารณสุข เช่น การระบาด
ของไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้ออีโบล่า และโรค
ติดเชื้อเมอร์สโควี เป็นต้น
ในศตวรรษที่สอง ต่อจากนี้ จุฬาฯ ยังคงยึด
มั่นในการ “คิดและท�ำเพื่อสังคม” พัฒนาแนวทางการ
ขับเคลื่อนสังคมและประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ผลิตผู้มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศในทุกๆ มิติ ตลอดจนมุ่งแก้
ปัญหาต่างๆ ของสังคมไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อความผาสุกของประชาชนไทย สมดั่งค�ำขวัญของ
จุฬาฯ อันเป็นที่เป็นที่ยึดมั่นของประชาคมจุฬาฯ มาโดย
ตลอดว่า “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้
ประชาชน”
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ท�ำไมจึงต้องมี

Engagement Thailand (EnT) ?

“

ภารกิจด้าน Engagement คือ
การบริการทางวิชาการแก่สังคม

”

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
Engagement Thailand

มหาวิ ท ยาลั ย ไทยได้ รั บ การก� ำ หนดโดย
กฎหมาย ให้มีภารกิจด้าน Engagement มาตั้งแต่
เริ่มก่อตั้ง โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า “การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม”
เมื่อองค์กรธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการช่วย
กิจการสังคมมากขึน้ เอกชนใช้คำ� ว่า Corporate Social
Responsibility หรือ CSR มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มักจะ
เรียกภารกิจบริการทางวิชาการแก่สังคมว่า University
Social Responsibility หรือ USR ท�ำนองเดียวกับ
องค์กรธุรกิจ (Corporation)
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เมือ่ กพอ. ก�ำหนดให้ผลงานบริการทางวิชาการ
เป็นผลงานทีใ่ ช้ขอเลือ่ นต�ำแหน่งทางวิชาการ (Academic
Ranks) ของคณาจารย์ได้ กพอ. เรียกว่า “งานวิชาการรับ
ใช้สังคม” โดยได้วางหลักการการเสนอผลงานในลักษณะ
ทีเ่ ป็นไปในท�ำนองเดียวกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม หรือ Engagement กล่าวคือ เป็นงานทีท่ ำ� ร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์กบั หน่วยงานภายนอกโดยเป็นส่วนหนึง่
ของการท�ำหน้าที่ มีการท�ำรายงานเช่นเดียวกับงานทาง
วิชาการและงานวิจยั ได้รบั การเผยแพร่ในแหล่งทีม่ มี าตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของ กพอ. และเป็นงานวิชาการรับใช้สังคม
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการ

การที่ จ ะพั ฒ นาให้ ก ารท� ำ ภารกิ จ ด้ า นนี้ มี
ความส�ำคัญเทียบเคียงได้กับภารกิจด้านการสอนและการ
วิจัย และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย จ�ำเป็น
ต้ อ งจั ด ให้ ก ารท� ำ ภารกิ จ ด้ า นนี้ มี ร ะบบและวิ ธี ก ารที่
สามารถสร้างผลงานเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์
ด้านบริการสังคมที่มีคุณค่าทางวิชาการ สามารถถ่ายทอด
และเผยแพร่เพื่อการขยายผลได้กว้างขวาง จึงจ�ำเป็น
ต้องท�ำในรูปแบบ Engagement อย่างทีม่ หาวิทยาลัยใน
ประเทศออสเตรเลียได้ด�ำเนินการร่วมกับ Engagement
Australia อยู่ในปัจจุบัน
การจัดให้มี Engagement Thailand (EnT)
จึงเป็นการรวมพลังมหาวิทยาลัยที่สนใจ และท�ำภารกิจนี้
อยูแ่ ล้ว เพือ่ ร่วมกันพัฒนาระบบและกระบวนการท�ำภารกิจ
ด้ า นนี้ ให้ เ ป็ น พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม
(University Engagement) ที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
ยิง่ ขึน้ ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยการจัดระบบ
น�ำร่องในรูปเครือข่าย (Network) ของมหาวิทยาลัยที่
สมัครใจ เข้าร่วมเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในลักษณะร่วมคิด

ร่วมท�ำและร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ตามนโยบาย
และความต้องการจ�ำเป็นของประเทศไทย กิจกรรมประจ�ำปี
คือการผลัดเปลี่ยนกันท�ำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ทางวิชาการในหัวข้อเรื่องที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเสนอให้
คณะกรรมการบริหาร EnT ก�ำหนด และมหาวิทยาลัย
สมาชิกเข้าร่วมเสวนาด้วย ถึงระยะเวลาหนึง่ เมือ่ เห็นร่วมกัน
ว่าพันธกิจสัมพันธ์ที่ด�ำเนินมามีเรื่อง สาระ และรูปแบบที่
น่าจะร่วมกันท�ำอย่างต่อเนื่อง ก็คงจะได้มีการจัดตั้งเป็น
องค์กรถาวรด�ำเนินการให้ยั่งยืนต่อไป
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ระบบเหมืองฝาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการบริหารจัดการน�้ำ

อ. สมรวี อร่ามกุล

ภาควิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

น�้ำเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ในสมัยก่อนเมื่อมีการตั้งบ้านเรือนจึงมักจะใกล้กับแม่น�้ำ
เพื่ออาศัยน�้ำในการด�ำรงชีวิตและท�ำการเพาะปลูก เมื่อมีคนมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
มากขึ้นก็ย่อมมีความต้องการน�้ำเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการจัดสรรทรัพยากรน�้ำเพื่อให้
สามารถใช้นำ�้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเขตภาคเหนือตอนบน มีการบริหารจัดการน�ำ้
โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียกว่า ระบบเหมืองฝาย ซึ่ง
มีหลักฐานปรากฏว่า มีการใช้ระบบเหมืองฝายตัง้ แต่ พ.ศ.
1100 - 1200 ในยุคของพ่อขุนเม็งราย และยังมีการใช้
ระบบดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน
ระบบเหมืองฝาย จะเริม่ ตัง้ แต่บริเวณทีเ่ ป็นตอน
บนของทีร่ าบ เมือ่ กัน้ ท�ำนบแล้วก็จะส่งน�ำ้ ไปตามล�ำเหมือง
หรือคลองส่งน�ำ้ ทีข่ ดุ ขึน้ จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน
ในพื้ นที่ เพื่ อ แบ่ ง ปันน�้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกด้านล่าง
ส�ำหรับเหมืองฝายขนาดใหญ่ จะเป็นแนวกั้นแม่น�้ำใหญ่
เพื่อผันน�้ำเข้าสู่ล�ำเหมือง โดยจะมี “ต้าง” เป็นประตูน�้ำ
แยกไปสูพ่ นื้ ทีเ่ พาะปลูก โดยจะมีการสลับกันเปิดประตูนำ�้
เพื่อให้สามารถแบ่งสรรน�้ำไปใช้ได้อย่างทั่วถึง
ในปัจจุบนั ระบบเหมืองฝาย ยังสามารถพบเห็น
ได้ ทั่ ว ไปในเขตจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง
เนื่องจากเป็นระบบการจัดการน�้ำที่สอดคล้องกับลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ โดยในอ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มี
ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขามีความลาดชันมาก
ตอนล่างเป็นพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาและทีร่ าบริมฝัง่ น�ำ้ ซึง่ ส่วนใหญ่
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เป็นพื้นที่เพาะปลูกและชุมชน มีล�ำน�้ำแม่จันไหลผ่านเป็น
ระยะทางกว่า 77 กิโลเมตร มีฝายกัน้ ล�ำน�ำ้ อยู่ 18 ฝาย
โดยแต่ละฝาย มีแก่ฝาย เป็นผู้ควบคุมการใช้น�้ำ และดูแล
เหมืองฝาย
ด้ วยสภาพภู มิ ประเทศและสภาพภู มิ อ ากาศ
ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แก่ฝายต้องใช้ประสบการณ์
วิเคราะห์ปริมาณน�้ำเพื่อจัดสรรให้พื้นที่การเกษตรในเขต
เหมืองฝายของตนและแบ่งสรรปันน�ำ้ ต่อให้กับเหมืองฝาย
ทีอ่ ยูถ่ ดั ไปท้ายน�ำ้ แต่เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศและสภาพ
ภูมิประเทศทีเ่ กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั
ส่งผลให้เกิดการขัดแย้งในการจัดสรรปันน�้ำ ดังเช่นปัญหา
ในฤดูแล้งที่มีการกักเก็บน�้ำไว้ในฝายด้านบนมากเกินไป
จนน�้ ำ เหลื อ น้ อ ยไม่ เ พี ย งพอต่ อ การกสิ ก รรมในพื้ น ที่
การเกษตรในเหมืองฝายด้านล่าง และปัญหาในฤดูนำ�้ หลาก
ที่ เ หมื อ งฝายด้ า นบนกั ก เก็ บ น�้ ำ ไว้ น ้ อ ยเกิ น ไปจนท� ำ ให้
น�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีด่ า้ นล่าง เป็นต้น ทัง้ นีเ้ ป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
อันเกิดจาก แก่ฝาย ไม่มีข้อมูลสถานการณ์ ปริมาณและ
คุณภาพน�้ำที่ชัดเจนจึงก่อให้เกิดความผิดพลาดจากการ
คาดคะเน
หนึ่งในวิธีที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ สร้าง

อ. ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน
(Partnership)
ความตระหนัก ให้กับ ประชาชนในพื้น ที่ โดยการให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
ถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศ ปริมาณและคุณภาพ
น�้ำในบริเวณที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน�้ำ และก่อให้เกิดความ
ตระหนักและหวงแหนต่อการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างเป็น
รูปธรรม จึงมีแนวความคิดทีจ่ ะพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยมีการน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

การด�ำเนินงานเริ่มจากการเข้าไปเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน โดยมีการนัดประชุมผู้น�ำชุมชนและ
ผู้ดูแลฝาย (แก่ฝาย) ในพื้นที่วิจัย เพื่อเรียนรู้ระบบ
เหมืองฝาย ภูมิปัญหาท้องถิ่น รวบรวมปัญหาและ
น�ำปัญหามาวิเคราะห์เพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการของ
ชุมชนในการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ ลดความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นจากการขาดสารสนเทศที่จะน�ำมาช่วยใน
การตัดสินใจในการบริหารจัดการน�้ำ นอกจากนี้ยัง
มีการประชุม (Focus group) ร่วมกับผูบ้ ริหารส่วน
ราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อสอบถามความ
ต้องการขั้นพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศในการ
เก็บข้อมูลในประเด็นต่างๆ
จากนั้นจึงน�ำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็น
แผนงานวิจัยซึ่งมีการแบ่งโครงการออกเป็น 2 ส่วน
โดยโครงการย่อยที่ 1 เป็นการพัฒนาสถานีตรวจวัด
ขนาดเล็กเพือ่ วัดปริมาณน�ำ้ และคุณภาพน�ำ้ ร่วมกับ
สถานีตรวจวัดสภาพภูมอิ ากาศ และโครงการย่อยที่
2 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการน�ำ้ ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นตามการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมได้
โดยในส่วนการพัฒนาสถานีตรวจวัดฯ ได้
มีการประชุมหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญและชุมชน
ในการระบุ พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง สถานี ต รวจวั ด ดั ง กล่ า ว
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โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานเทศบาลต�ำบลสันทราย
อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในการเตรียมพื้นที่ติดตั้ง
การสร้างโครงสร้างฐานรับส�ำหรับติดตั้งสถานีตรวจวัด
ปริมาณน�้ำ และเข้าร่วมติดตั้งกับคณะวิจัย มีการถ่ายทอด
องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการพัฒนาสถานีตรวจวัดและการบ�ำรุง
รักษาสถานีตรวจวัดฯ ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถ
ดูแลรักษาสถานีตรวจวัดฯ ได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของ
สถานีตรวจวัดคุณภาพน�้ำ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาล
ต�ำบลแม่จันในการจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัด ณ
สถานีสูบน�้ำดิบแม่จัน การประปาส่วนภูมิภาค ส�ำหรับ
สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ได้มีการพูดคุยปรึกษากับ
แก่เหมืองแก่ฝายในพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษา และได้รบั ความร่วมมือ
จากแก่ฝายโพธนารามและหน่วยงานป้องกันสาธารณภัย
เทศบาลต�ำบลแม่จัน ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดในพื้นที่
ที่ท�ำการเกษตรและได้รับน�้ำจากเหมืองฝายในพื้นที่กรณี
ศึกษา

10 EnT Digest

เมือ่ ได้ขอ้ มูลทัง้ จากภูมปิ ญ
ั หาท้องถิน่ ประกอบ
กับข้อมูลที่วัดได้จากจากสถานีตรวจวัดฯ และข้อมูลความ
ต้องการพื้นฐาน จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการน�้ำ โดยแบ่งเป็น
1) ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเหมืองฝายและ
ข้อมูลพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเหมืองฝาย
เบื้องต้น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลฝาย รูปแบบการเชื่อมต่อ
ของเหมืองฝาย ตลอดจนข้อมูลพื้นที่การเกษตรและการ
ใช้น�้ำ
2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการน�้ำ ซึ่งรวมถึงระบบจ�ำลองสถานการณ์น�้ำ และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้ข้อมูลทางเลือกในการ
บริหารจัดการน�้ำ (เปิด/ปิด) ประตูฝายที่เหมาะสมกับ
ปริมาณน�้ำและพื้นที่การเกษตรที่มีอยู่
3) ระบบแสดงผลและเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
องค์กรเหมืองฝายและผูท้ สี่ นใจ1 โดยจะได้มกี ารออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล พร้อมทั้งออกแบบ
และพั ฒ นาช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ แก่ เ หมื อ ง
แก่ฝายเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการบริหาร
จัดการเหมืองฝาย โดยเมื่อได้ระบบต้นแบบแล้ว ได้มีการ
ถ่ายทอดการใช้งานระบบโดยจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ
การให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดลองใช้
และเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงระบบต่อไป

1

http://nahmchan.oasys-lab.com/

เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน และน�ำไปสูผ่ ลงานวิชาการ
(Knowledge sharing and scholarship)

เกิ ด ประโยชน์ ร ่ ว มกั น แก่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย
(Mutual benefits)

• อ�ำเภอแม่จันและส�ำนักงานเทศบาลฯ มี

สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการน�ำ้ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถน�ำสารสนเทศที่มีช่วยใน
การป้องกันปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่ได้ มีระบบสารสนเทศ
สามารถเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ได้
แก่เหมือง แก่ฝาย มีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการน�้ำในระบบเหมืองฝาย สามารถจ�ำลองสถานการณ์
การเปิด/ปิดประตูฝาย เพื่อให้สามารถแบ่งปันน�้ำในพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม และลดความขัดแย้งในการแย่งชิงน�ำ้ ใน
ฤดูแล้ง
เกษตรกรและชุมชน ได้รับการปันน�้ำอย่าง
เหมาะสมและยุตธิ รรม มีสารสนเทศเกีย่ วกับสภาพภูมอิ ากาศ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการท�ำเกษตรกรรมใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้ ช่องทางติดต่อระหว่าง
ชุมชน เกษตรกร แก่แหมือง แก่ฝาย และหน่วยงานรัฐ
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์

•
•

ผลของการท�ำงาน ได้มกี ารตีพมิ พ์ในวารสารและ
เอกสารวิชาการหลายฉบับ มีการบรรยายทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารเผยแพร่งานในสือ่ ออนไลน์
ต่างๆ และมีการน�ำไปเป็นกรณีศกึ ษาในการบูรณาการงาน
วิจัยเข้าสู่ชั้นเรียน

เกิดผลกระทบต่อสังคมทีป่ ระเมินได้ (Measurable
social impact)
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งนั ก วิ จั ย และ
ชุมชน ลดระยะห่างระหว่างนักวิชาการและคนในชุมชน
ท� ำ ให้ ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ส ามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรน�้ำและแก้ปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำแล้ง
ตลอดจนลดความขัดแย้งในชุมชน สามารถต่อยอดน�ำ
เทคโนโลยีที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยในอ�ำเภอแม่จันได้จัดตั้งโครงการ
แม่จัน เมืองแห่งข้อมูล (Mae Chan Open Data City)
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ข้อมูล เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน
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การเพิ่มมูลค่าล�ำไยอบแห้ง
จากเครื่องดื่มล�ำไยพร้อมดื่มแนวใหม่

ปัญหาราคาล�ำไยอบแห้งขึ้นลงไม่คงที่และมี
แนวโน้มไปทางต�่ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือที่ผ่านมา
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการล�ำไยอบแห้ง ทีอ่ ดีตเคยประกอบกิจการ
เป็นโรงงานผลิตล�ำไยอบแห้งขนาดใหญ่และมีพื้นที่มาก
หันมาปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและจ�ำหน่าย เพื่อลดความ
เสีย่ งด้านต้นทุนต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานและเชือ้ เพลิง โดย
ลดก�ำลังการอบแห้งลง เพิ่มการรับล�ำไยอบแห้งรายย่อย
เพือ่ บรรจุใหม่ ทัง้ ชนิดแกะเมล็ด และเต็มเมล็ด ซึง่ ชนิดแกะ
เมล็ดแบ่งเกรดตามขนาดและสี ซึ่งมีความต้องการซื้อดี
แต่มีราคาไม่สูงนัก ส่วนล�ำไยแบบอบแห้งเต็มเมล็ดพร้อม
เปลือก มีการบรรจุขายเป็นถุงปลีก ถุงละ ๑ กิโลกรัม เป็น
ล�ำไยที่ยังคงมีเปลือกสมบูรณ์ ซึ่งมีความต้องการส�ำหรับ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้บริโภคที่นิยมกะเทาะเปลือก
รับประทานเอง และในส่วนล�ำไยที่มีเปลือกกะเทาะแล้ว
หรือเกิดการแตกเสียหายจะน�ำมาแกะเปลือกและเมล็ด
เพื่อน�ำไปผลิตเป็นล�ำไยอัดแท่ง แท่งละ ๑ กิโลกรัม ตาม
มาตรฐานในตลาดล�ำไยอัดแท่งทัว่ ไป ส�ำหรับล�ำไยอบทัง้ ผล
มีการใช้ล�ำไยพันธุ์อีดอขนาดกลาง (size A) ซึ่งราคา
ประมาณ ๖๕ บาทต่อกิโลกรัม และล�ำไยอีดอแกะเมล็ด
มีราคาประมาณ ๑๐๐ บาทต่อกิโลกรัม ที่ผู้ประกอบการ
มีความสนใจให้น�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และปัญหาอีก
ประการในการผลิตและบรรจุที่มักพบในการแกะเปลือก
และเมล็ด คือ การปนเปือ้ น โดยเฉพาะเศษฝุน่ ผง และเหล็ก
ซึง่ สามารถตรวจจับได้ ทัง้ นีถ้ า้ เป็นโรงงานทีม่ คี วามสามารถ
ในการลงทุนเพิ่มเติม ก็สามารถตรวจจับโลหะที่ปนมา
โดยเครื่องตรวจจับโลหะได้ การปนเปื้อนเหล่านี้เกิดขึ้น
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เนื่ อ งมาจากขั้ น ตอนการแกะเปลื อ กและเมล็ ด ที่ มี ก าร
กระจายไปตามกลุ่มแรงงาน กลุ่มแม่บ้าน หรือชุมชนแล้ว
กลับมาที่โรงงาน ซึ่งไม่ส ามารถควบคุมความสะอาด
โดยเฉพาะสิ่งปนเปื้อนได้ จึงควรใช้วัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอน
การปนเปื้อนที่น้อยที่สุดมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

รูปที่ 1 แสดงล�ำไยแกะเมล็ด
พร้อมน�ำมาบรรจุถุงส�ำหรับอัดแท่ง

รูปที่ 2 แสดงการสกัดน�ำ้ ล�ำไย รูปที่ 3 ของเหลือเนื้อล�ำไย
จากการผลิต
ใช้ท�ำผลิตภัณฑ์อื่นได้

อ.ดร.ญาศินี จักรพันธุ์

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โอกาสส�ำหรับช่องทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป เช่น เครื่องดื่มล�ำไยและ
ขนมขบเคี้ยว ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการซื้อที่เลือกการซื้อผลิตภัณฑ์
พร้อมดื่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับล�ำไย ซึ่งมักถูกท�ำให้มีราคาต�่ำตามกลไกของตลาด
และฤดูกาล

นอกจากการจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว
ข้างต้นแล้ว ยังมีความพยายามในการผันตัวเองไปสู่การ
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่สนใจไปเสนอยังตลาดที่ตนมีอยู่แล้ว
ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปทีไ่ ม่ได้แสดง
จุดเด่นของตนเองในการออกสู่ตลาด และไม่สามารถผลิต
เองได้ ผูป้ ระกอบการจึงมีความต้องการแสวงหาผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีความเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ของตนด้วยเช่นกัน
ท�ำให้สนใจการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อจ�ำหน่ายแก่
ผูบ้ ริโภคกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะกลุม่ ทีร่ จู้ กั สรรพคุณของล�ำไย
เป็นอย่างดี เช่น ชาวไทยและเอเชีย โดยเฉพาะชาวจีน
หรืออื่นๆ ประกอบกับเป็นกลุ่มผู้อาศัยในแถบภูมิประเทศ
ที่เผชิญกับอากาศเย็นที่คงนิยมบริโภคล�ำไย เนื่องจากการ
ตระหนักถึงของผู้บริโภคว่าท�ำให้เกิดความอบอุ่นได้ โดยมี
รูปแบบในการบริโภคหรือรับประทานหลากหลาย เช่น ชง
เป็นสมุนไพรคล้ายชา ต้มเป็นเครือ่ งดืม่ รับประทานทัง้ ร้อน
และเย็น ซือ้ เครือ่ งดืม่ ส�ำเร็จรูป รับประทานผลอบแห้งเป็น

ของทานเล่น รวมถึงการกะเทาะเปลือกล�ำไยรับประทานเอง
บางนัยกล่าวว่ามีความเพลิดเพลินร่วมด้วย จึงเล็งเห็นโอกาส
ส�ำหรับช่องทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
เช่น เครื่องดื่มล�ำไยและขนมขบเคี้ยว ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการซือ้ ทีเ่ ลือกการซือ้
ผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่ มากขึน้ และยังเป็นการเพิม่ มูลค่าให้กับ
ล�ำไย ซึง่ มักถูกท�ำให้มรี าคาต�ำ่ ตามกลไกของตลาดและฤดูกาล
และราคาต�่ำมากส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายเพื่อน�ำไปชงเป็น
น�ำ้ ล�ำไย เช่น ล�ำไยอัดแท่ง ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ทสี่ ร้างขึน้ จะต้อง
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ลำ� ไยส�ำเร็จรูป
ทั่วไปในท้องตลาด
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แนวคิดในเบื้องต้นจึงมุ่งเน้นที่การบริโภค
เพื่อให้เกิดความรู้สึกร้อนหรืออบอุ่นตามความตระหนัก
ถึงของผูบ้ ริโภคล�ำไยโดยทัว่ ไปดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสาเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดความอบอุ่นต่อร่างกายยังไม่มีการระบุชัด
อาจเนื่ อ งมาจากในล� ำ ไยมี ส ารอาหารและแร่ ธ าตุ
หลายอย่าง ดังเช่น เหล็ก สังกะสี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเม็ดเลือด และโคริลาจิน (corilagin) ที่ถูกพบว่า
ช่วยควบคุมความดันโลหิต ล�ำไยเป็นที่รู้จักในการน�ำไป
ใช้เป็นส่วนประกอบของยาในทางการแพทย์จีน มีการ
อ้างถึงว่าเป็น Blood tonic และ Energy enhancer ใน
การใช้ของชาวจีน นอกจากนี้ล�ำไยถือว่ามีโพแทสเซียม
อยู่มาก ซึ่ง WHO แนะน�ำให้มีในอาหารในแต่ละวัน
อย่างน้อย ๙๐ มิลลิโมล หรือ ๓๕๑๐ มิลลิกรัม ซึ่ง
๙๐-๑๒๐ มิลลิโมลต่อวัน โดยประมาณ จะมีผลตอบ
สนองที่ดีต่อความดันโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพได้ใ น
ผูใ้ หญ่ปกติ ส่งผลต่อการลดความดันโลหิต ทัง้ ยังลดความ
เสีย่ งต่อโรคหัวใจ และในแต่ละวัน แม้โพแทสเซียมจะถูกขับ
ออกทางเหงือ่ และสูญเสียเพิม่ ขึน้ เมือ่ อยูส่ ภาวะแวดล้อม

ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกด้วย จึ ง มี ก ารแนะน� ำ ให้ได้รับ
การทดแทนจากอาหารได้ในแต่ละวันนั่นเอง ที่ส�ำคัญ
คือยังไม่พบระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับปริมาณสูง
กว่าที่แนะน�ำ ในขณะที่เมล็ดของล�ำไยก็ยังถูกพบว่ามี
พอลิฟีนอลถึง ๘ ชนิด (Zheng et al., 2009) ได้แก่
เอทิลแกลเลท อนุพันธ์ของกรดแกลลิก เมทิลเบรวิโฟ
ลินคาร์บอกซิเลต เกรวิโฟลิน อนุพนั ธ์ของกรดแอลลาจิก
กรดแกลลิก โคริลาจิน ซึ่งมีกล่าวถึงในเบื้องต้น เช่น
เดียวกัน พอลิฟนี อลทีพ่ บนีก้ ม็ สี ว่ นในการคุมความดันโลหิต
(anti-hypertensive activity) ป้องกันการเกิดเนือ้ งอก
(anti-tumor) ป้องกันการอักเสบ (anti-inflammatory)
และ กรดแอลลาจิค ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระส�ำคัญ
(antioxidant) และยังพบว่าเป็นสารต้านการเจริญของ
เซลล์มะเร็ง (anti-proliferative) ทั้งกรดแกลลิคและ
กรดแอลลาจิค เป็นสารที่ทนความร้อน ซึ่งพบว่าไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญหลังการใช้ความร้อน
(Chaikham และ Apichartsrangkoon, 2012)

ตัวอย่างเปรียบเทียบน�้ำล�ำไยฮีทชอท
ที่มีการปรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ตัวอย่างที่ไม่มีการปรับสภาพ
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ตัวอย่างที่มีการปรับสภาพ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่ม
ล�ำไยฮีทชอท (Heat Shot Longan)

เมื่อทราบถึงสรรพคุณต่างๆ ของล�ำไยที่
มีคุณค่านอกเหนือจากความตระหนักด้านความอุ่น
ของร่างกาย ท�ำให้ผปู้ ระกอบทีม่ คี วามพร้อมในการเพิม่
การผลิต มีความต้องการมุง่ เน้นไปทีก่ ลุม่ ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มล�ำไยพร้อมดื่ม ได้เกิดแนวคิดที่ต้องการ
ให้ มี ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ พิ่ ม ความสะดวกใน
การบริโภคที่ไม่จ�ำเป็นต้องชงดื่มเอง มีนวัตกรรม
แปลกใหม่ ยังไม่มีในตลาด ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้แก่
ล�ำไยทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ โดยใช้การลงทุนไม่สงู มากนัก
เช่น เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่หาได้ง่ายในเบื้องต้น และ
การปรับเทคนิคที่ใข้ในการสกัด เป็นขั้นตอนที่ไม่
ซับซ้อนแต่เกิดประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการมี
ปริมาณการบริโภคต่อการเสิร์ฟน้อย แต่คุณค่าสูง
จึงเกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มล�ำไยฮีทชอท (Heat Shot Longan)
เป็นเครือ่ งดืม่ ล�ำไยรูปแบบใหม่ ให้มคี วามเหมาะสม
ทัง้ รูปแบบ ขนาดและปริมาณ เพือ่ ให้ได้เครือ่ งดืม่ ที่
ให้ความรูส้ กึ ร้อน มีประโยชน์ ปลอดภัย รับประทานง่าย
ปริมาณไม่มาก ขนาดประมาณ ๓๐-๔๕ มิลลิลิตร
เทียบอยูใ่ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ให้พลังงาน และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรให้พลังงาน (Energy
drink, Energy shot, and Herbal energy drink)
ทั้ ง นี้ เ ครื่ อ งดื่ มให้พลังงานตามท้องตลาดมักเป็น
การผสมสารอาหารและสารออกฤทธิ์ต่างๆ เช่น
กรดแอมิโน วิตามิน คาเฟอีน และสารให้ความหวาน
ซึ่งอาจมีผลกระทบหากดื่มปริมาณมาก ทั้งนี้ในการ
พั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์มีการใช้ไ ฮโดรคอลลอยด์ เช่น
แซนแทนกัม กัวกัม เพคติน เป็นต้น และวัตถุดบิ ออก
รสร้อนตามธรรมชาติที่เหมาะสม เนื่องจากล�ำไย
ไม่ใช่วตั ถุดบิ ทีม่ รี สร้อน ให้ความรูส้ กึ ร้อนขึน้ ทันทีได้
สอดคล้องกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ ในการปรับพัฒนา

สู ต รจะต้ อ งให้ ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส มี คุ ณ ภาพที่
ยอมรับได้และอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดกฎหมาย Chaikham
และ Apichartsrangkoon (2012) ได้ใช้แซนแทนกัม
ในการปรั บ ปรุ ง เนื้ อ สั ม ผั ส น�้ ำ ล� ำ ไยพาสเจอไรเซชั น
(pasteurization) ๙๕ องศาเซลเซียส ๑๕ นาที และ
เพรซเชอไรเซชัน่ (pressurization) ในอัตราส่วนน�ำ้ สะอาด
ต่อล�ำไย 1:1 ซึง่ พบว่าการใช้แซนแทนกัม ร้อยละ ๑.๕ ท�ำให้
ได้ลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการดื่ม แต่การใช้ถึง
ร้อยละ ๒ จะท�ำให้เกิดลักษณะเจลไม่เหมาะต่อการดื่ม
นอกจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มล�ำไยฮีทชอทที่ได้ตามสูตรนี้
ยังเกิดของเหลือทีม่ ปี ระสิทธิภาพเช่นเนือ้ ล�ำไย ซึง่ สามารถ
น�ำไปผลิตต่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย
อย่างเช่น ขนมขบเคี้ยวล�ำไย ในการใช้วัตถุดิบล�ำไยแห้ง
ผลิตเครื่องดื่มนั้นได้เปรียบเทียบความสามารถในการผลิต
คุณค่าและรสชาติ ทัง้ ชนิดแกะเมล็ดและล�ำไยอบแห้งพร้อม
เมล็ดโดยเทียบสัดส่วนเนื้อล�ำไยที่เท่ากัน พบว่ามีปริมาณ
พอลีฟนี อลทัง้ หมดสูงกว่าการใช้ลำ� ไยแกะเมล็ด การสูญเสีย
เนื่องจากเวลาและเชื้อเพลิงต่างกันในระดับที่ยอมรับได้
พิสจู น์ได้วา่ สามารถใช้วตั ถุดบิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ลดปัญหา
ด้านสุขาภิบาล กล่าวโดยสรุปแล้วการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครัง้ นี้
ท�ำให้ได้ สูตรเครื่องดื่มล�ำไยฮีทชอท ดังนี้ คือ มีการใช้
อัตราส่วนวัตถุดิบรสร้อนต่อล�ำไยต่อน�้ำ เท่ากับ ๐.๐๒๕:
๐.๒๕: ๑ และปรับด้วยกรดซิตริกร้อยละ ๐.๐๘๕ และใช้
ไฮโดรคอลลอยด์เพียงร้อยละ ๑ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณ
ของแข็งละลายได้ร้อยละ ๒๕ ซึ่งได้ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส ด้านความชอบรวมสูงที่สุด และแต่ล ะ
คุณลักษณะด้านกลิน่ รสหวาน รสเปรีย้ ว ความข้น ความรูส้ กึ
ร้อนหลังดืม่ เป็นทีย่ อมรับ ซึง่ ปัจจุบนั กระบวนการผลิตและ
สูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์กำ� ลังอยูร่ ะหว่างการน�ำไปจดสิทธิบตั ร
การผลิตเครือ่ งดืม่ ล�ำไยฮีทชอทต่อไป
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โครงการส่งเสริมการผลิต
พลังงานทดแทนในระดับชุมชน

Community Renewable Energy (CRE)

Community Renewable Energy (CRE) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านพลังงาน
ทดแทนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ และเป็นเจ้าของโครงการ
พลังงานทดแทนที่สามารถน�ำเอาทรัพยากร สิ่งเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปลงเป็นพลังงาน เพื่อ
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายให้เกิด
โครงการด้านพลังงานทดแทนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ในประเทศไทย โดยผูท้ เี่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั เงินสนับสนุน
30-70% จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นอยู่กับประเภทพลังงานทดแทน อันได้แก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ และพลังงานจากขยะ
โครงการดังกล่าวได้รบั เงินสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ด�ำเนินการโดยส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สนย.) และบริหารงานโครงการโดยศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยี
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สนับสนุนโดย

ด�ำเนินงานโดย

บริหารงานโดย

กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายพีระพล มัคคพันธ์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดท�ำเกณฑ์เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
โครงการต่อคณะท�ำงานก�ำกับและกลัน่ กรองโครงการ
ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงพลังงาน โดย
คณะท�ำงาน ดังกล่าวจะเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติ
โครงการทั้งหมด หลังจากได้ข้อสรุปต่างๆทางศูนย์
วิจัยฯ จึงได้จัดท�ำคู่มือโครงการฯ สรรหาผู้เข้าร่วม
โครงการฯ และจัดอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการฯ นอกจากนีย้ งั ได้จดั ท�ำคูม่ อื รวมถึงแผ่นพับ
และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายไปยังส�ำนักงาน
พลังงานจังหวัด ส�ำนักวิชาการเขต องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หอการค้าจังหวัดทั่ว
ประเทศ รวมถึงสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร
หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และได้ประชาสัมพันธ์
ผ่านไปยังหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ และคลื่นวิทยุ
ชุมชนทั่วประเทศอีกด้วย
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทางศูนย์วจิ ยั ฯ
ได้เริ่มการจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการด�ำเนินงาน
โครงการฯ และอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการฯ รวมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ กระจายทุกทัว่ ภูมภิ าค

ของประเทศ หลังจากนั้นทางศูนย์วิจัยฯ ได้ลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ และส�ำรวจศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทน และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือชุมชนในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมกว่า 147 ราย โดย
สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อให้คณะท�ำงานฯ
พิจารณาตัง้ แต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 – ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ทัง้ หมด 75 โครงการ มีขอ้ เสนอโครงการฯ
ที่ได้รับการพิจาณาอนุมัติเงินสนับสนุน จ�ำนวน 48
โครงการ แต่ก็มีบางชุมชนที่ขอยกเลิกโครงการไป
22 โครงการ ซึง่ ปัญหาส่วนใหญ่มาจากความไม่พร้อม
ในเรื่องเงินลงทุน เนื่องจากโครงการดังกล่าว จะให้
เงินสนับสนุนหลังจากที่ด�ำเนินการติดตั้งเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน และทดสอบระบบอย่างน้อย 30 วัน
ชุมชนต้องมีเงินทุนส�ำรองในการด�ำเนินโครงการ
จึงท�ำให้มีโครงการเหลืออยู่จ�ำนวน 26 โครงการ
จาก 21 ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อม
ที่จะเป็น ต้น แบบด้านพลังงานทดแทน โดยรวม
มูลค่าเงินสนับสนุนโครงการฯ กว่า 20 ล้านบาท และ
สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ถึง 931 กิโลวัตต์
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ปัจจุบันนั้น ชุมชนบ้านอัมพวันได้มีการต่อยอด และขยายการใช้งานออกไปเป็น 100 ครัวเรือน
จึงท�ำให้ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถึง 3,200 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือ 320,000 บาท/ปี

ชุ มชนบ้านอัม พวัน หมู่ที่ 8 ต�ำบลเตาปูน
อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่ ชุมชนบ้านอัมพวัน หมูท่ ี่ 8 ต�ำบล
เตาปูน อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นหนึง่ ในโครงการทีท่ าง
ศูนย์วิจัยฯ ได้ให้เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่การลงพื้นที่ส�ำรวจ
ศักยภาพ ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องข้อมูลเชิงเทคนิค และการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพือ่ ขอรับเงินสนับสนุน โดยจุดเริม่ ต้น
ของโครงการเกิดจากการทีช่ มุ ชนบ้านอัมพวันประสบปัญหา
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในด้านการส่งกลิน่ เหม็น ซึง่ เกิดจากฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ (สุกร) ที่มีอยู่ในพื้นที่ ท�ำให้ชาวบ้านในชุมชนมี
การรวมกลุม่ กันออกมาร้องเรียนให้จดั การกับปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเตาปูนซึง่ เป็นผูด้ แู ลพืน้ ทีด่ งั กล่าว
และมีความสนใจในเรื่องการน�ำพลังงานทดแทนมาช่วย
แก้ไขปัญหา จึงได้ตดิ ต่อมายังศูนย์วจิ ยั ฯ ให้ไปส�ำรวจพืน้ ที่
เพือ่ ประเมินศักยภาพดังกล่าว หลังจากให้คำ� ปรึกษา และ
ข้อมูลต่างๆ จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบสร้างแรงดันและ
ระบบกรองก๊าซชีวภาพ ต่อท่อส่งก๊าซชีวภาพระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ไปให้ชุมชนบ้านอัมพวันน�ำร่อง
จ�ำนวน 50 ครัวเรือน เป็นการช่วยแก้ปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อีกทัง้ ยังมีพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ

มาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
LPG ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่
ชุมชน โดยชาวบ้านในชุมชนเองก็มีการ
บริหารจัดการ เก็บค่าบริการ 50 บาท/
ครัวเรือน/เดือน เพือ่ น�ำเงินมาเป็นค่าใช้จา่ ย
ในการดูแลและซ่อมบ�ำรุงระบบก๊าซชีวภาพ
โครงการนีเ้ กิดจากความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ได้แก่ อบต.
เตาปูน, เจ้าของฟาร์ม, ชุมชนบ้านอัมพวัน
และกระทรวงพลังงานที่ร่วมกันออกเงิน
ลงทุน และด�ำเนินงานโครงการ จึงท�ำให้เกิดโครงการดีๆ ขึน้
มาทีช่ อื่ ว่า “โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลีย้ งสัตว์
ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร”

“โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต พลั ง งานทดแทนใน
ระดับชุมชน” จึงเป็นโครงการแนวประชารัฐ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ที่ให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ จากการน�ำเอา
ทรัพยากร หรือสิง่ เหลือใช้ทมี่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ มาสร้างพลังงานทดแทน
สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
มากไปกว่านัน้ โครงการนีท้ ำ� ให้เกิด 26 ชุมชนต้นแบบด้านพลังงาน
ทดแทนขึน้ ในประเทศไทย สามารถทีจ่ ะเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษา
ดูงานให้กับหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจต่อไป
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พุทธมณฑล มณฑลแห่งความพอเพียง
มหาวิทยาลัยมหิดลกับการสร้าง
ความผูกพันกับสังคมอย่างยั่งยืน

ชิตชยางค์ ยมาภัย1 ถนอมศรี เปลีย่ นสมัย2 สรรพารี ยกย่อง3

มหาวิทยาลัยมหิดล มียุทธศาสตร์ข้อหนึ่งที่
มุง่ มัน่ จะสร้างความผูกพันกับสังคม (social engagement)
มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับอ�ำเภอพุทธมณฑล โดยการ
สนับสนุนจากมูลนิธิรากแก้ว และมูลนิธิปิดทองหลังพระ
ขั บ เคลื่ อ นโครงการพัฒ นาพื้นที่พุทธมณฑล ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการ การขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ 1
ภาคการเกษตรและชนบท และยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาค
สถานศึกษา
1) การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับ
เคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการศึกษา โดยการเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษา
และคณาจารย์ให้เข้าใจแนวทางการขับเคลือ่ นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2) การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้นสิ ติ
นักศึกษาและอาจารย์ ตามข้อ 1) เข้าร่วมการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาค
การเกษตรและชนบท โดยการน�ำองค์ความรูข้ องคณาจารย์
และนิสติ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามาร่วมขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

1ผู้อ�ำนวยการกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล
2ผู้ช่วยนักวิจัย
3ผู้ช่วยนักวิจัย

กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล
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โครงการนี้ จึงเป็นโครงการทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล
ท�ำงานร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการท้องที่ ท้องถิน่ อย่าง
บูรณาการโดยการเลือกพืน้ ทีอ่ ำ� เภอพุทธมณฑลในฐานะทีเ่ ป็น
ทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัย พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีลกั ษณะของภูมวิ ฒ
ั นธรรม
เมือง-น�้ำ-นา อันเป็นสามัญลักษณะของวัฒนธรรมชุมชน
ภาคกลาง ภาคีการพัฒนาต่างมีปณิธานร่วมกันว่าจักพัฒนา
พื้นที่อ�ำเภอพุทธมณฑล ให้เป็น “มณฑลแห่งความพอเพียง”
การด�ำเนินงานมุ่งเน้นการประสมประสานศาสตร์
สากล ศาสตร์พระราชา และภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน ผ่านการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ทยี่ ดึ เอาสภาพปัญหาในโลกแห่งชีวติ จริง
ของชาวบ้านเป็นตัวตั้ง มหาวิทยาลัยสนับสนุนความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนา
ชุมชน ไปพร้อมๆ กับการสร้างกระบวนการเรียนรูฐ้ านชุมชน ผ่าน
รายวิชาและกิจกรรมนักศึกษา การด�ำเนินงานต่างๆ เป็นไปตาม
ล�ำดับขั้นตอนดังนี้

ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างการมีสว่ นร่วมด้วยการรับฟัง
อย่างชาญฉลาด
คณะท�ำงานได้น้อมน�ำหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใน
เบื้องต้นได้ยึดหลักการ การมีส่วนร่วม ภูมิสังคม
และองค์รวม
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในลักษณะจตุรภาคี ได้แก่ ประชารัฐ (อ�ำเภอ
กับชุมชน มหาวิทยาลัย มูลนิธริ ากแก้ว) แล้วลงไป
ส�ำรวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ เริม่ ด้วยการลงไปรับฟัง
เสียงความต้องการทีแ่ ท้จริง เพือ่ น�ำมาจัดท�ำเป็นแผน
ชุมชน ทีย่ ดึ หลักการพัฒนาทีพ่ อเหมาะ พอดีกบั พืน้ ที่
ซึง่ มีลกั ษณะทีเ่ ป็นองค์รวม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ คน ภายใต้ชอื่ “พุทธมณฑล มณฑลแห่งความพอเพียง” โดยมีแผนงาน
ด้านคลองสวยน�้ำใส เพื่อก�ำจัดผักตบชวา และน�ำมา
เป็นพลังงานทางเลือก โครงการสัมมาอาชีวะฐาน
ชุมชนโครงการเกษตร 4.0 และโครงการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาวะ สิ่งส�ำคัญส�ำหรับขั้นตอนนี้ คือ การจุด
ประกายให้ชาวบ้านเกิด “ระเบิดจากภายใน”

ขั้นตอนที่ 2 การต่อยอดงานวิชาการสู่การปฏิบัติ
จริงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลั ง จากได้ แ ผนชุ ม ชนและจุ ด ระเบิ ด
จากภายในแล้ว การด�ำเนินงานขั้นต่อไปได้จ�ำแนก
เป็น 3 เส้นทางคู่ขนานกัน
เส้นทางที่ 1 เป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยี
และความรูล้ งไปในชุมชน เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง
ให้เกิดขึ้นในสังคมชุมชน (technology transfer
for social transformation) ผ่านการขับเคลือ่ นแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ถ้าชาวบ้านติดขัดเรื่องอะไร
มหาวิทยาลัยจะใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีให้เกิดผล
ทางปฏิบัติ และอาจมีการวิจัยเชิงพัฒนาก�ำกับการ
ท�ำงานด้วย เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
เส้นทางนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงไปท�ำให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในโลกแห่งชีวิตจริง
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เส้นทางที่ 2 เป็นการจัดการเรียนการสอนราย
วิชาต่างๆ ทีม่ กี ารน�ำสาระส�ำคัญจากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งประสมประสานกั บ ความรู ้ เชิ ง วิ ช าการของ
ศาสตร์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาจริง ไม่ยึดติดกับ
ต�ำรา และสร้างความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ
เส้นทางที่ 3 ใช้กจิ กรรมนักศึกษาผ่านกิจกรรม
“รากแก้วมหิดล” ขับเคลือ่ นให้นกั ศึกษาได้ใช้พลังสร้างสรรค์
ของตนเอง ลงไปเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั จิ ากการมีประสบการณ์ตรง
และท�ำกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ ต่อยอดแผนชุมชนสูก่ ารปฏิบตั ิ
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก�ำกับการเรียนรูข้ องตน
ในขัน้ ตอนทีส่ องนี้ จึงมีนยั ส�ำคัญทีก่ ารบูรณการ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจยั และการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
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กับชุมชน ในขณะที่มหาวิทยาลัยก็ได้สร้างการเรียนรู้ร่วม
กับชุมชนที่มีการท�ำงานในเชิงวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชน
การหาผลกระทบเชิงสังคมนับว่ามีนยั ส�ำคัญเชิง
การสร้างข้อสรุปในเชิงประจักษ์ ที่จะเป็นธงชัยของการ
ท�ำงานว่า พุทธมณฑล เป็น “มณฑลแห่งความพอเพียง”
การศึกษาผลกระทบทางสังคมในเชิงความพอเพียง จึงเป็น
พันธกรณีที่ส�ำคัญ ที่จะช่วยชี้แนะ และชักน�ำ การท�ำงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพียงใด

การสร้างความผูกพันทางสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับว่ามีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รบั การยอมรับกันโดยทัว่ ไปแล้วว่า เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่จะน�ำพาสังคมสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัยมหิดลพยายามด�ำเนิน
กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้น ที่ โดยอาศัยภูมิธรรม
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการก�ำกับ
การท�ำงาน การด�ำเนินงานครัง้ นีน้ บั ว่าสอดคล้องกับ
มโนภาพเรื่องมหาวิทยาลัยกับสังคม (university
engagement) อย่างครบถ้วน ด้วยการสร้างการ
มีส ่วนร่วมจตุร ภาคีการพัฒนา (partnership)
การสร้างผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือและ
เป้าหมาย (mutual benefit) การสร้างผลงาน
วิชาการที่มาจากฐานชีวิตจริง (scholarship) ที่มี
ลักษณะการเรียนรู้เพื่อบริการสังคมด้วยการเรียน
รู้เชิงการปฏิบัติ สร้างความรู้จากการปฏิบัติอย่าง
บูรณาการ และความพยายามที่จะวัดผลกระทบใน
เชิ ง การสร้ า งความพอเพี ย งให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ สั ง คม
ชุมชน (social impact)
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บอกเล่าประสบการณ์
การด�ำเนินงานโครงการ
สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง

“เมือ่ เราไปท�ำงานหรืออยูท่ ไี่ หนก็ตามที ต้องท�ำประโยชน์ให้กบั ชุมชน ให้กบั สังคม ให้กบั ชาวบ้านอย่าง
ยัง่ ยืน” พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพฯ” ที่ได้พระราชทานไว้ให้กับชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นแรงกระตุ้นเติมเต็มความตั้งใจและสร้างพลังในการท�ำงานเพื่อสังคม
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รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาทีด่ นิ ทีอ่ .แก่งคอย จ.สระบุรี
โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็งหรือเรียกสั้นๆ ว่า “โครงการสระบุรีฯ” จึงได้ถูก
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 ภายใต้การบริหารจัดการของส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์และ
การงบประมาณ จุฬาฯ เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญ ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ “เกือ้ กูล”
ของมหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น การเชื่ อ มโยงจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ ชุ ม ชน
ที่ อ ยู ่ โ ดยรอบพื้นที่ข องมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.ดร.นริน ทร์ หิรัญสุท ธิกุล

(ผู้ช่วยอธิการบดีในสมัยนั้น) เป็น
หัวหน้าโครงการ มีเป้าประสงค์หลัก
คือ ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรูข้ อง
ชุมชนในวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างพลัง
ทางปั ญ ญาน� ำ พาความเข้ ม แข็ ง
สู่ชุมชน” ผ่านการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทุกหมู่เหล่าที่ชาวจุฬาฯ ได้
สร้างสะสมมาและที่คิดขึ้นมาใหม่
ด้วยความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเท
แรงกายแรงใจของคณาจารย์ นิสติ
และบุ ค ลากรของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในระยะแรกโครงการ
สระบุ รี ฯ ได้ มุ ่ ง เป้ า ไปที่ ชุ ม ชน 3
ต�ำบลที่อยู่รอบพื้นที่จุฬาฯ ได้แก่
ต�ำบลช�ำผักแพว ต�ำบลห้วยแห้งและ
ต�ำบลตาลเดีย่ ว แล้วจึงจะขยายพืน้ ที่
การท�ำงานไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป
โครงการสระบุรีชุมชน
เข้ ม แข็ ง เป็ น โครงการพั ฒ นามี
แนวคิดที่จะพลิกฟื้นทุนทางสังคม
ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในท้ อ งถิ่ น ให้ ม าเป็ น
ฐานทุ น ในการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี
สุ ข ภาวะโดยยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง เน้นให้คนในชุมชนเป็น
ผู้อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
โดยอาศั ย ความเข้ า ใจและความ
ตระหนั ก ในศั ก ยภาพของตนเอง
และขยายไปสู่ครอบครัวสู่ชุมชน
โดยใช้กิจกรรมของโครงการย่อย
ต่างๆ เป็น เครื่องมือในการสร้าง
สายสัมพันธ์
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การท�ำงานของโครงการสระบุรฯี นัน้ ระยะเริม่ แรก
เป็นการแสวงหาและชักชวนคณาจารย์ที่สนใจ ที่พร้อมมี
ใจและมีไฟในการท�ำงานด้านชุมชนอยูแ่ ล้ว (ทีมรุน่ บุกเบิก
ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ให้มามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น โดยการเข้าพบเจ้าของพืน้ ที่
และบุคคลส�ำคัญทีช่ าวบ้านให้ความเคารพนับถือ อาทิ นายก
อบต./สมาชิกอบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน และครู เพือ่ อธิบายรายละเอียดของโครงการฯ ว่า
เป็นอย่างไร มีแผนงานและวัตถุประสงค์เช่นไร ชาวบ้านและ
ชุมชนจะได้รบั ประโยชน์อย่างไร จุฬาฯ ได้ทำ� ประโยชน์อะไร
เพื่อสังคม ซึ่งท่านเหล่านั้นต่างเห็นความตั้งใจของคณะ
ท�ำงานจึงพร้อมสนับสนุนและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5, 9 ต�ำบลช�ำผักแพว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3, 5, 7, 10 ต�ำบลตาลเดี่ยว และผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 1, 6 ต�ำบลห้วยแห้ง เป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญในยุคก่อร่าง
สร้างตัวของโครงการสระบุรีฯ
จากความช่ ว ยเหลื อ และประสานงานของ
ผูใ้ หญ่บา้ นแต่ละต�ำบล คณะท�ำงานได้ลงพืน้ ทีด่ ว้ ยวัตถุประสงค์
หลัก คือ รูจ้ กั เขารูจ้ กั เรา เข้าใจเขาเข้าใจเรา นัง่ ล้อมวงคุยกัน
บอกเล่าเจตนารมณ์ของโครงการฯ รับฟังประเด็นปัญหาใน
พื้นที่และสิ่งที่คนในชุมชนอยากท�ำ อยากแก้ไขและอยาก
พัฒนา คณะท�ำงานได้น�ำเสียงสะท้อนเหล่านั้น ร่วมกับ
ผลการศึกษาของคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ที่ได้ลงพื้นที่พูดคุย
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เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่ ส ะท้ อ นปั ญ หาและความต้ อ งการ
แท้จริงของคนในชุมชนทัง้ 3 ต�ำบล มาสรุปเพือ่ หาแนวทาง
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม สกัด
ออกมาเป็นโจทย์ของพืน้ ทีท่ โี่ ครงการสระบุรฯี ใช้เป็นกรอบ
ในการด�ำเนินงานได้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการ
พัฒนาอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน คุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม
เมื่อได้โจทย์ของพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้ว ได้กรอบ
การท�ำงานแล้ว โจทย์ที่ยากตามมา คือ จะท�ำอย่างไรให้
โครงการสระบุรีฯ นี้ยั่งยืน จะประชาสัมพันธ์อย่างไรให้
ชาวจุฬาฯ ได้รับข่าวสารนี้และมาร่วมกันท�ำงานมากขึ้น
ด้านการบริหารจัดการจึงต้องมีวางโครงสร้างให้โครงการ
สระบุรีฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของส�ำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ โดยมีรองอธิการบดีเป็น
ประธานและผู้ช่วยอธิการบดีเป็นหัวหน้าโครงการ มีการ
จัดตัง้ คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การโครงการและผูป้ ระสานงาน
โครงการ การด�ำเนินงานของโครงการสระบุรฯี ให้ดำ� เนินการ
ผ่านโครงการย่อยแบบบูรณาการทีค่ ณาจารย์จากหลายๆ คณะ
มาร่วมมือกัน ด้านการประชาสัมพันธ์ได้รบั ความช่วยเหลือ
จากผูบ้ ริหารช่วยแจ้งในส่วนงาน ร่วมกับการส่งบันทึกและ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจให้ส่งข้อเสนอ
โครงการมาเพื่ อ ขอรั บ งบประมาณภายใต้ เ งื่ อ นไขการ
พิจารณา 4 ข้อ คือ 1) โจทย์ตอ้ งมาจากปัญหา/ความต้องการ
ของพืน้ ที่ 2) มีการบูรณาการสหสาขาวิชา 3) เสริมสร้างขีด
ความสามารถ/เพิ่มศักยภาพของชุมชน นิสิตและบุคลากร
และ 4) มีนิสิตเข้าร่วมในการด�ำเนินโครงการฯ

ในปีแรก (ปี 2557) มีโครงการย่อยฯ ที่น�ำ
ขบวนการและกิจกรรมเข้าสู่ชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งหมด 13 โครงการ มีหมู่บ้านเข้าร่วมทั้งหมด 33
หมูบ่ า้ นจาก 3 ต�ำบล ปี 2558 มี 13 โครงการเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ ง 8 โครงการ และโครงการใหม่ 5 โครงการ ครอบคลุม
33 หมูบ่ า้ นใน 3 ต�ำบล และในปี 2559 มี 13 โครงการเป็น
โครงการต่อเนือ่ ง 7 โครงการ และโครงการใหม่ 6 โครงการ
ครอบคลุม 33 หมูบ่ า้ นใน 3 ต�ำบล จากผลการท�ำงาน 3 ปี
โครงการย่อยที่โดดเด่นและเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
ได้แก่ ด้านการศึกษาทีท่ างคณะครุศาสตร์ได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับโรงเรียนในพืน้ ที่ 3 ต�ำบล และในอ.แก่งคอย
พัฒนาการเรียนการสอนท�ำให้ผลคะแนนสอบ O-NET และ
A-NET เพิม่ สูงขึน้ และโครงการย่อยฯ ด้านการพัฒนาอาชีพ
ที่ทางสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และ
ส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรร่วมกับชาวบ้านในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อจัดจ�ำหน่ายและสามารถเปิดร้านจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน
ด�ำเนินการโดยชุมชนขึน้ ที่ ต.ช�ำผักแพว อ.แก่งคอย รวมถึง
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใน 3 ต�ำบล
ถึงแม้ว่าการด�ำเนินงานของโครงการสระบุรีฯ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาของ

พื้นที่หรือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้ทั้งหมด
แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น ที่ส ามารถรับรู้ได้ในพื้น ที่ของจุฬาสระบุรี คือ ความเป็นมิตรและการเชือ่ มร้อยกันเป็นเครือข่าย
ของชุมชนใน 3 ต�ำบลกับชาวจุฬาฯ จากการที่มีกิจกรรม
ที่ท�ำร่วมกัน เช่น การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ การพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุ การจัดท�ำแผนชุมชนโดยชุมชน การแลกเปลี่ยน
ปัญหาของแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และสิ่งส�ำคัญที่สุด คือ การเกิดนักวิจัยชุมชน รวมถึงการ
รับรูข้ องชาวจุฬาฯ ต่อการด�ำเนินงานของโครงการสระบุรฯี
มากขึ้นและสนใจเข้าร่วมท�ำโครงการฯมากขึ้น
โครงการต่างๆ ทีค่ ณาจารย์รว่ มกันท�ำ ไม่วา่ จะเป็นคณะ
ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ส�ำนักวิชา
ทรัพยากรการเกษตร แพทยศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ถือว่าเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนที่ช่วยสร้างและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ให้ชุมชน
ได้ตกผลึกทางความคิดทีจ่ ะช่วยแก้วกิ ฤตของพืน้ ที่ สร้างความเชือ่ มัน่
และความศรัทธาให้ทนุ ทางสังคมกลับคืนมาสูก่ ารสร้างความรู้ และ
การจัดการทีเ่ หมาะสมภายใต้วถิ แี ห่งการเรียนรู้ อันจะน�ำมาซึง่ พลัง
ของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีแ่ สดงให้เห็นถึงเกราะหรือภูมคิ มุ้ กัน
ให้กับตนเองสู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในอนาคต
การด�ำเนินงานของโครงการสระบุรีฯ ได้สร้างรูปธรรมของการ
เป็น “University-community engagement” ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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โครงการ “CU Community Social Engagement :

การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
รอบพื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ”

ด้วยพระราชญาณทัศน์ทกี่ า้ วไกลและน�ำ้ พระราชหฤทัยอันกว้างใหญ่หาทีส่ ดุ มิได้ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีไ่ ด้พระราชทานแนวทางให้แก่ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์และนิสติ รวมถึงชาวคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ร่วมกันช่วยพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่ อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี ให้มีคุณภาพมาตรฐานและโอกาสเท่าเทียมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ พุทธศักราช 2551 เมือ่
คราวเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมโครงการจุฬาฯ-สระบุรีนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ ท�ำให้เกิดโครงการมากมายระหว่าง
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานศึกษาในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทีร่ ว่ มกันสรรสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนและเพิม่ พูนโอกาสทางการศึกษา
เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั พร้อมทัง้ จะก้าวต่อไปด้วยความมัน่ คง เข้มแข็งและยัง่ ยืน โดยมีแนวพระราชปณิธานข้างต้นเป็นปฐมบท
แล้วบูรณาการร่วมกับแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีพ่ ระราชทาน
ไว้ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าต้องเริ่มจากการเข้าใจ เข้าถึงแล้วจึงพัฒนา
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ผศ. ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลากว่าทศวรรษ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
“บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ต้องได้รบั การบูรณาการ
สอดรับกันในทุกๆ มิติ ส่งผลให้เกิดความรักความ
ผูกพันระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างมากเปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน
ซึ่งพัฒนาการของโครงการ CU Community Social
Engagement เริ่มต้นจากการศึกษาความต้องการ
(Needs) ของพื้นที่ก่อนว่ามีปัญหาอะไร ต้องการ
บรรเทา หรือได้รับการแก้ไขปัญหาใดก่อนหลัง สิ่งใด
คือความต้องการจ�ำเป็น และอะไรคือแนวทาง หรือ
เครื่องมือร่วมกันเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น โดยที่คณะ
ครุศาสตร์ จะเป็นประทีปแห่งปัญญาที่จะร่วมด้วย
ช่วยกันกับพื้นที่ใ นการส่องสว่าง ตลอดจนระดม
สรรพก�ำลังทัง้ คณาจารย์ บุคลากรและนิสติ ช่วยกันสร้าง
นวัตกรรมองค์ความรูส้ พู่ นื้ ที่ โดยมุง่ เน้น “การให้เบ็ด
ไม่ใช่ให้ปลา” บูรณาการ “บวร” ร่วมกับภาคี 3 ฝ่าย
คือ จุฬาฯ พืน้ ที่ และเครือข่ายความร่วมมือ ซึง่ ในระยะ
ต้นมีการจัดโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัย
ทัง้ จ.สระบุรี ขึน้ ในสมัยของ ศ.ดร.ศิรชิ ยั กาญจนวาสี
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งร่วม
กับโครงการ OFOC (One Fuctional-unit One

Community) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนัน้
จึงตามมาด้วยการขยายผลโครงการ มุง่ เน้นการพัฒนา
“ครูต้นแบบ” มุ่งเป้าสถานศึกษาใน อ.แก่งคอย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 ต�ำบลหลักที่มีอาณาเขตติดกับ
พืน้ ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ต.ตาลเดีย่ ว ต.ห้วยแห้ง
และ ต.ช�ำผักแพว ใน 4 รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และอาเซียนศึกษาในสมัย
ของ ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในโครงการ
“สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งในห้วงเวลานี้เกิดความ
ร่ ว มมื อ ส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของประเทศที่
เรียนใน “หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน” สามารถยกระดับ
การศึกษาขึน้ อย่างมาก ปรากฏผลการประเมิน O-Net
ของสถานศึกษาหลายแห่งทั้งในระดับประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ในหลาย
รายวิชา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพึง่ พา
ตนเองได้ จากการนิเทศติดตามผล พบว่า ครูต้นแบบ
เหล่ า นั้ น สามารถเป็ น วิ ท ยากรแกนน� ำ ถ่ า ยทอด
เทคนิคการสอนที่รับจากคณะครุศาสตร์ให้กับบรรดา
ครูในสถานศึกษาของตนได้เป็นอย่างดี
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นอกจากนีใ้ นสมัยดังกล่าวเกิดโครงการทีส่ ำ� คัญ
ขึน้ กล่าวคือ “โครงการรักสถาบัน รักสระบุรี รักพืน้ ที่ รัก
ประชาคม” ขึ้น โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าการจัดกิจกรรม
ส�ำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนและคณาจารย์ในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรีให้เกิดความ
รักสถาบัน ซึง่ หมายถึง ความรูเ้ รือ่ งความส�ำคัญต่อชาติกำ� เนิด
และกว่าจะมาเป็น ชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ทรงเป็นศาสนูปถัมภกไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆ
ภายใต้รม่ พระมหาเศวตฉัตร รักสระบุรี หมายถึง การปลูกฝัง
ให้เกิดจิตส�ำนึกและความตระหนักถึงพระคุณของแผ่นดิน
เกิดและความภาคภูมิใจในความเป็นชาวสระบุรี รักพื้นที่
หมายถึง การปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกและความตระหนักถึง
คุณค่าและการรูจ้ กั การกตัญญูกตเวทีตอ่ แผ่นดินเกิดตัง้ แต่
ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและจังหวัดของตน และ
รักประชาคม หมายถึง การปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกและ
ความตระหนักถึงสิทธิและหน้าทีข่ องตนเองในฐานะสมาชิก
ของประชาคมประชาธิปไตยระดับต่างๆ ตั้งแต่ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน จังหวัด พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและ
พลโลกมีความจ�ำเป็นยิ่ง กลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ ใช้เทคนิค
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การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เรือ่ ง การถอดรหัสเพลง The ASEAN Way : วิธวี ทิ ยาการ
สอนและการพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงส�ำหรับครูผู้
สอน เพราะจากการส�ำรวจและศึกษาวิจยั ในปี 2556 พบ
ว่าทักษะทัง้ 2 นี้ ครูผสู้ อนทัว่ ประเทศในทุกระดับชัน้ ยัง
ขาดความรู้ค วามเข้าใจอยู่มากและเป็น ความต้องการ
จ�ำเป็น เนือ่ งด้วยปี 2558 จะถึงก�ำหนดระยะเวลาการเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ บทเพลง The ASEAN Way ยัง
เป็นบทเพลงประจ�ำชาติอาเซียนอีกด้วย ทีส่ ำ� คัญ ครูผสู้ อน
จะได้รับคู่มือครูและความรู้จากวิทยากรในการสอนให้
พิจารณาถอดรหัสเนือ้ ร้องของบทเพลง The ASEAN Way
ซึง่ ปรากฏค�ำส�ำคัญๆ มากมาย โดยการสอนและเสนอแนะ
ให้ถอดความ การน�ำเสนอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
การประยุกต์และเชือ่ มโยงไปใช้ในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้หรือจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น ค�ำว่า
peace หมายถึง สันติภาพ ค�ำว่า prosperity หมายถึง
ความเจริญรุ่งเรือง หรือประโยคที่ว่า We care to share
หมายถึง เราตระหนักต่อการแบ่งปัน ฯลฯ

โดยระยะเวลากว่า 3 ปี ของการด�ำเนินโครงการ
การจัดตั้งชมรม “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รัก
ประชาคม” โครงการน�ำร่อง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทีผ่ า่ น
มานั้น ได้น�ำนิยามของรหัสค�ำเหล่านั้น ไปบูรณาการการ
สอนเพื่อการปลูกจิตส�ำนึกและความตระหนักเรื่องการ
“รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม” ให้เกิดกับ
นักเรียน โดยน�ำเสนอโมเดลการจัดตัง้ ชมรมต้นแบบขึน้ ใน
สถานศึกษาน�ำร่อง 3 แห่ง 3 อัตลักษณ์ คือ โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สช.และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ปรากฏว่าได้รับ
ความส�ำเร็จดีเยีย่ ม ทุกสถานศึกษารายงานผลการประเมิน
ตนเองกลับมา โดยมีคะแนนอยูใ่ นระดับ 4 (ดีมาก) ในทุก
ตัวชี้วัด มีการพัฒนาและน�ำชมรมดังกล่าวเข้าสู่แผนแม่บท
ของโรงเรียน มีการจัดตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานโดย
นักเรียนและมีคณาจารย์เป็นที่ปรึกษาซึ่งจ�ำแนกแต่ละ
กิจกรรมตามค�ำขวัญหลักที่เสนอไว้ในโมเดลคู่ขนานกับตัว
ชี้วัดในหลักฐานแบบประเมินตนเอง อีกทั้งจากการนิเทศ
ติดตามพบอีกว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดภาระ
เพิม่ ขึน้ แต่อย่างใดให้กบั สถานศึกษา แต่เป็นการช่วยเสริม
สร้างจัดหมวดหมู่กิจกรรมเดิมของแต่ละสถานศึกษาให้
เข้ากรอบตามแนวทางของโครงการ สะดวก และง่ายต่อการ
น�ำไปใช้เสริมตัวชี้วัดให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นส�ำหรับแต่ละ
สถานศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพโรงเรียน ตลอดจนได้รับ
แจ้งจากคณะผู้บริหารแต่ละสถานศึกษาว่า ในปี พ.ศ.
2559 หลายสถานศึกษามีความประสงค์จะขอเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดตั้งชมรมต้นแบบของโครงการนี้เพิ่มขึ้น
ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น เครื อ ข่ า ยทางความร่ ว มมื อ ที่ ก ว้ า งขวาง
นอกจากนีใ้ นสมัยของ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
และ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี มีการ

สืบสานนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สระบุรีอย่าง
ต่อเนือ่ ง เกิดโครงการพัฒนาครูและนักเรียนในสถานศึกษา
ขนาดเล็กโดยใช้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community) และการเรียน
รู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learing) และ
โครงการการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Learning) ของ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตขึ้น ส่งผลให้มาตรฐานและ
ช่องว่างระหว่างระดับการศึกษาและบริบทความแตกต่าง
ของสถานศึกษาลดลงอย่างมาก เกิดเครือข่ายการพัฒนา
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษาขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตลอดจน เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) เพือ่ พัฒนาทัง้ Corporate Social Responsibility
(CSR) และ University Social Responsibility (USR)
ระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาน
ศึกษาสังกัด สพป.2 สพม.4 และ สช. ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนทีส่ ำ� คัญๆ คือ สถาบัน KPN Music Academy
และ สถาบัน AP academy อีกหลายโครงการ โดยมุ่ง
เป้ า ไปที่ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ สู ่ ก ารพั ฒ นา
ประเทศไทย (Thailand 4.0) ซึง่ สอดรับกับนโยบายชาติและ
ยุทธศาสตร์การสร้างคนและองค์ความรูข้ อง ศ.ดร.บัณฑิต
เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
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ต่อจากนี้ไป คณะครุศาสตร์ยังก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งในการที่จะพัฒนาโมเดลทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต้นแบบ (สระบุรีโมเดล) ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อันได้แก่ จ.น่าน และ อ.สีชัง จ.ชลบุรี รวมถึง จังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยอีก
ด้วย อนึ่ง ความคาดหวังสูงสุดที่ส�ำคัญซึ่งอาจต้องใช้เวลา คือ “เยาวชนใน จ.สระบุรี ได้
เติบโตขึ้น ได้รับการเพาะบ่มทั้งความรู้และคุณธรรม ได้รับโอกาสทางการศึกษา และเมื่อ
เขาเป็นผู้ใหญ่ จะกลับบ้านเกิดของเขาด้วยความตระหนักส�ำนึกรักในบ้านเกิด เรียกร้อง
และลงมือท�ำให้เกิดการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดของเขาด้วยความรัก” วันนัน้ จะเป็น
ดรรชนีชี้วัดวันแห่งความส�ำเร็จของโครงการ CU Community Social Engagement ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการรดน�ำ้ พรวนดิน ทว่าวันทีเ่ ยาวชนเหล่านัน้ เจริญงอกงามและผลิดอกออกผล
จักเป็นวันแห่งความภูมิใจของทุกองคาพยพที่ร่วมด้วยช่วยกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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การผลิตเชือ้ เพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ส�ำหรับชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโครงการพัฒนาทีด่ นิ จุฬาฯ-สระบุรี

ประเทศไทยผลิตข้าวและส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลก รองมาเป็นประเทศเวียดนาม ในขณะที่
ประเทศอินโดนีเซียผลิตปาล์มน�้ำมันเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก รองอันดับสองและสี่เป็นประเทศ
มาเลเซียและประเทศไทย ผลิตผลทางการเกษตร
เหล่ า นี้ ผ ลิ ต ชี ว มวลเหลื อ ทิ้ ง มหาศาลในแถบ
ภูมภิ าคนี้ ปัญหาส่วนใหญ่ของการก�ำจัดชีวมวล
เหลือทิ้ง

เกษตรกรในภู มิ ภ าคแถบนี้ ใช้ วิ ธี ก ารเผาทิ้ ง
เพราะท�ำได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและเสียค่าใช้จ่ายน้อย
แต่ผลของการกระท�ำดังกล่าวก่อให้เกิดหมอกควันที่เกิด
จากการเผาชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะ
ปลูกในฤดูกาลต่อไป หรือเผาเพื่อก�ำจัดของเหลือทิ้ง ผลที่
ตามมาเกิ ด มลพิ ษ ที่เป็นโทษต่อสุข ภาพของประชาชน
แพร่กระจายเป็นจ�ำนวนมากและเป็นอุปสรรคต่อการ
เดินทางทั้งทางบกทางอากาศและทางน�้ำ เห็นได้อย่าง
ชัดเจนในการเกิดหมอกควันที่ทางเหนือของประเทศไทย
ที่ เ ป็ น ผลจากการเผาชี ว มวลเหลื อ ทิ้ ง จากพื้ น ที่ ม าจาก
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทยและประเทศลาว หรือควัน
ที่ปกคลุมทางใต้ของประเทศไทย มาจากการเผาชีวมวล
เหลือทิง้ จากประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย จะเห็น
ได้วา่ การเผาท�ำลายชีวมวลเป็นปัญหาถึงขัน้ ระดับชาติไปแล้ว
แต่การแก้ไขปัญหาปัจจุบันกระท�ำกันที่ปลายเหตุที่จะใช้
กฏหมายบังคับกับการบรรเทาโดยการใช้ฝนเทียม นอกนัน้
ต้องรอจนกว่าจะมีฝนตกเพื่อมาก�ำจัดหมอกควัน การแก้
ปัญหาอย่างยัง่ ยืนยังไม่ได้ถกู หยิบยกมาพิจารณาอย่างเป็น
รูปธรรม
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เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผา
ทิ้งเศษวัสดุเหลือทิ้งและการขาดแคลนเชื้อเพลิง ซึ่งเป็น
สองปัญหาหลักของประเทศไทยที่ท�ำให้ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยลดลงและคุณภาพชีวิต
และสุขภาพอนามัยของประชาชนลดต�่ำลง รวมถึงช่วยลด
งบประมาณของภาครัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งสอง ซึ่ง
หากไม่ด�ำเนินการก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษจากฝุ่น
ควันและการขาดแคลนเชือ้ เพลิงได้ ปัญหาหมอกควันทีเ่ กิด
ที่ ภ าคเหนื อ กระทบต่ อ ชี วิ ต และสุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนพร้อมทัง้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วลดลงซึง่ เกิด
เหตุการณ์นปี้ ลี ะประมาณ 3 เดือน ภาครัฐเสียงบประมาณ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ปีละมากกว่า
2,000 ล้านบาท

ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปั ญ หาการขาดแคลนพลั ง งานและโดยที่
ประเทศไทยมีสดั ส่วนการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงมาก รัฐบาลจึง
มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อมาแทน
น�ำ้ มันและถ่านหินในการผลิตพลังงาน ชีวมวลทัง้ ทีป่ ลูก
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื ช พลั ง งานกั บ ชี ว มวลเหลื อ ทิ้ ง ถู ก น� ำ มา
พิจารณาในการน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่มีศักยภาพ
มากดังทีท่ ราบชีวมวลเหลือทิง้ ตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทีม่ ากกว่า
ปี ล ะ 50 ล้ านตัน ยังไม่มีก ารน�ำมาใช้เป็น เชื้อเพลิง
อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ปัญหาที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกันเพราะถ้าแก้ไขหรือส่งเสริมการใช้ชีวมวล
เหลื อ ทิ้ ง ได้ อ ย่ า งมี แรงจู ง ใจปั ญ หาการหาเชื้ อ เพลิ ง
ทดแทนจะเป็นผลพลอยได้ในการแก้ไข

ชุมชนรอบๆ โครงการสระบุรมี อี าชีพการ
เกษตร ปลูกข้าว มันส�ำปะหลังและข้าวโพดเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้โตเร็ว ท�ำให้มีเศษวัสดุ
เหลือทิง้ เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะของเหลือทิง้ ทาง
การเกษตรเช่นฟางข้าว เหง้ามัน มักจะถูกเผาทิง้ เพือ่
สะดวกในการเตรียมพื้นที่ไว้เพาะปลูกฤดูกาลหน้า
การเผาท�ำลายเศษวัสดุเหลือทิง้ เป็นจ�ำนวนมากก่อให้
เกิดมลพิษทางอากาศอย่างมากและอย่างกว้างขวาง
นอกจากฟางข้าวยังมีเศษไม้ กะลามะพร้าวที่เหลือ
จากการแปรรูปอย่างมากมาย การน�ำเศษวัสดุเหลือทิง้
เป็นจ�ำนวนมากมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแข็งและน�ำ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าอย่างถ่านกัมมันต์
การผลิตเชื้อเพลิงแข็งมี 2 แบบ คือ ถ้า
เป็นเศษวัสดุเหลือทิง้ ทีเ่ ป็นฟางหรือเศษผงไม้ ขีเ้ ลือ่ ย
สามารถเข้ากระบวนการอัดเม็ดได้ทนั ที ซึง่ มูลค่าเพิม่
จากราคาวัตถุดบิ 500 บาทต่อตัน เป็น 2,500-3,000
บาทต่อตัน ส่วนเศษวัสดุเหลือทิง้ เป็นก้อนโต จะผ่าน
กระบวนการท�ำถ่าน (Carbonization) ที่อุณหภูมิ
450 ๐C เป็นเวลา 4 ชม. ถ่านทีไ่ ด้จากการคาร์โบไนซ์
น�ำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 2 คือถ่านผง
น�ำมาท�ำเป็นถ่านอัดแท่ง ขายได้ตนั ละ 16,000 บาท
เป็นถ่านคุณภาพดี ไร้ควัน และมีคา่ ความร้อนสูง ไม่
ต�่ำกว่า 4,500 แคลอรี่ต่อกรัม ส�ำหรับในส่วนที่ได้
ถ่านที่เป็นก้อนจะน�ำมากระตุ้นในเครื่องกระตุ้นที่
อุณหภูมิ 800 ๐C ภายใต้บรรยากาศของไอน�้ำร้อน
ยิง่ ยวดเป็นเวลา 1 ชม. ถ่านทีไ่ ด้มคี ณ
ุ สมบัตกิ ารดูดซับ
ที่ดีเรียกถ่านกัมมันต์ มีราคาสูงกว่า 60,000 บาท
ต่อตัน แนวด�ำเนินการ เริ่มต้นด้วยน�ำชีวมวลนั้นมา
ย่อยขนาด แล้วผ่านระบบขึ้นรูปให้เป็นแท่ง
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จากนั้ น สามารถน� ำ ไปใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง แทน
ถ่ า นหิ น ได้ ห รื อ น� ำ แท่ ง ชี ว มวลอั ด แท่ ง นี้ เข้ า สู ่ ร ะบบ
คาร์บอไนซ์เพื่อท�ำให้เป็นถ่านชาร์ ส�ำหรับชีวมวลเริ่มต้น
ที่มีลักษณะเป็นก้อนก็ไม่ต้องผ่านระบบอัดก้อน ส่งผ่านไป
ระบบคาร์บอไนซ์ทนั ที ถ่านชาร์ทไี่ ด้จากระบบคาร์บอไนซ์
สามารถน�ำไปผลิตถ่านกัมมันต์หรือจะน�ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง
ในรูปถ่านอัดแท่งได้ การจัดการชีวมวลเหลือทิง้ ดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะเป็นการจูงใจให้เกิดการ
ลงทุนโดยถ้ารัฐบาลมีการส่งเสริมในด้านจัดหาเครื่องจักร
การผลิตก็น่าจะมีโอกาสในการเกิดกิจกรรมดังกล่าวมา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้ชุมชน
รอบๆ โครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 2
ต�ำบล คือ ช�ำผักแพว และห้วยแห้ง เรียนรูแ้ ละผลิตเชือ้ เพลิง
อัดแท่งหรือเป็นเม็ดและผลิตถ่านกัมมันต์จากของเหลือทิง้
ทางการเกษตร ที่เป็นเหง้ามันส�ำปะหลัง ไม้ไผ่ และเพื่อ
ไม่ให้เกษตรกรเผาชีวมวลเหลือทิง้ มีกจิ กรรม คือการแนะน�ำ
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ชีวมวลหรือของเหลือทิ้งชนิดต่างๆ ถูกน�ำมาผสมเพื่อให้
ได้ค่าความร้อนที่เหมาะสมแล้วน�ำมาผสมกับตัวประสาน
เพือ่ ขึน้ รูปแบบต่างๆ หรือแปรรูปเป็นถ่านชาร์เพือ่ ผลิตเป็น
ถ่านอัดแท่งหรือถ่านกัมมันต์ ซึง่ จะสามารถช่วยเกษตรกร
ในการก�ำจัดวัสดุเหลือทิ้งพร้อมได้ประโยชน์ 2 อย่าง คือ
รายได้จากการขายเชื้อเพลิงหรือถ่านกัมมันต์และไม่ก่อ
มลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน โดย
มีกิจกรรมหลักในการอบรมให้สมาชิกชุมชนที่ได้คัดเลือก
2 ชุมชนดังกล่าว ให้มคี วามรูแ้ ละสามารถผลิตเชือ้ เพลิงแข็ง
ประเภทถ่านอัดแท่งรวมทัง้ ผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ พร้อมทัง้
สนับสนุนให้ชุมชนมีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นใช้หรือ
ขายภายในชุมชน

กิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางทฤษฎี
และปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต จริ ง ที่ ศู น ย์ เชื้ อ เพลิ ง และพลั ง งาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ส�ำหรับ
กิจกรรมทั้งการอบรมและการปฏิบัติเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง
และถ่านกัมมันต์ โดยทีศ่ นู ย์ฯมีเครือ่ งมือผลิตชีวมวลอัดเม็ด
เครื่องขึ้นรูปถ่านอัดแท่งและถ่านกัมมันต์ และตลอดการ
อบรมจะมีการผลิตชีวมวลอัดเม็ด 5 ตัน ถ่านอัดแท่ง 7.5 ตัน
และถ่านกัมมันต์ 1.5 ตัน
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Nan Model:

โครงการให้บริการน�้ำเชื้อสุกร
เพื่อการผสมเทียม
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานด้านการเกษตร ประชาชนร้อยละ 65 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,867 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตของ
จังหวัดน่านในด้านพืช ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว มันส�ำปะหลัง กะหล�่ำปลี ถั่วเขียว ถั่วลิสง และยางพารา
เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร โค กระบือ เป็ด และแพะ เป็นต้น (รายงานวิเคราะห์สถานการณ์
จังหวัดน่าน) อย่างไรก็ดีการเลี้ยงสุกรในจังหวัดน่านยังไม่พอเพียงกับความต้องการของเนี้อหมูที่ใช้ใน
การบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดน่าน โดยเนื้อหมูส่วนใหญ่มาจากฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันตก เช่น
นครปฐม และราชบุรี โดยบางส่วนเป็นแม่พันธุ์คัดทิ้งออกจากฟาร์ม การพึ่งพาการน�ำเข้าเนื้อสัตว์
ต่างๆ จากพื้นที่อื่นท�ำให้จังหวัดน่านประสบกับปัญหาด้านความมั่นคงหรือความพอเพียงทางอาหาร
(Food security)
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ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ได้ด�ำเนินโครงการวิจัยเชิงบริการ (Service
research) หรือการวิจัยร่วมไปกับการให้การบริการกับ
ชุมชน ในด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) และด้าน
ความมัน่ คงหรือความพอเพียงทางอาหาร (Food security)
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั โดยหนึง่ ในโครงการวิจยั
เชิ ง บริ ก ารที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และมี ก ารด� ำ เนิ น การ
อย่างต่อเนื่องคือ การผลิตน�้ำเชื้อสุกรปลอดโรคเพื่อการ
ผสมเทียม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ด�ำเนินการผ่าน
ทางศูนย์นวัตกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนจังหวัดน่าน
(โครงการจุฬาฯ 100 ปี) และปัจจุบันด�ำเนินการเป็นงาน
ประจ�ำของศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ ภูมภิ าค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 โครงการนี้ได้สนับสนุน
น�้ำเชื้อสุกรที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์และได้ด� ำเนินการ
อบรมการผสมเทียมสุกรให้กับเกษตรกรในจังหวัดน่าน
เพื่อลดการขาดแคลนแหล่งได้มาของสุกรและเป็นช่อง
ทางการกระจายสุกรสายพันธุ์ดีในจังหวัดน่าน
ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โครงการให้บริการน�้ำเชื้อสุกรเพื่อ
การผสมเทียม มีการให้บริการน�ำ้ เชือ้ สุกรเพือ่ การผสมเทียม
จ�ำนวน 7,292 หลอด เพื่อใช้ท�ำการผสมเทียมแม่สุกร
จ�ำนวน 3,646 ครั้ง (เนื่องจากต้องใช้น�้ำเชื้อสุกรจ�ำนวน
2 หลอดต่อ 1 แม่สุกร) โดยในแต่ละเดือนจะมีให้บริการ
อย่างน้อย 500 หลอด โดยมีการบริการมากที่สุดในเดือน

มีนาคม จ�ำนวน 762 หลอด (ภาพที่ 1) จากจ�ำนวนแม่สกุ ร
ที่ได้รับการผสมเทียมจ�ำนวน 713 ตัวในช่วงเวลา 1 ปี ให้
ลูกสุกรจ�ำนวนแรกคลอดรวม 7,818 ตัว (ภาพที่ 2) โดย
ธรรมชาติของการคลอดในสุกรเลี้ยงจะพบว่ามีลูกสุกร
จ�ำนวนหนึ่งจะเสียฃีวิตลงก่อนที่จะหย่านมและจ�ำนวน
ของลูกสุกรทีเ่ ป็นลูกกรอกหรือมัมมี่ จ�ำนวน 631 และ 95 ตัว
ตามล�ำดับ ซึ่งจะเหลือลูกสุกรหย่านมจ�ำนวน 7,092 ตัว
(ตารางที่ 1) เมือ่ มาค�ำนวณหามูลค่าของลูกสุกรทัง้ 7,092 ตัว
โดยอ้างอิงราคาจาก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ http://
www.swinethailand.com พบว่า การจ�ำหน่ายสุกรของ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งมี 2 รูปแบบคือการจ�ำหน่ายลูกสุกรมีชวี ติ
หน้าฟาร์มและการจ�ำหน่ายสุกรขุนหน้าฟาร์ม หากจ�ำหน่าย
ลู ก สุ ก รมี ชี วิ ต หน้ า ฟาร์ ม จะสามารถสร้ า งรายได้ เ ป็ น
จ�ำนวนเงิน 12,056,400 บาท แต่ถา้ หากจ�ำหน่ายเป็นสุกร
ขุนหน้าฟาร์มจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 34,608,960
บาท (ตารางที่ 2)
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ภาพที่ 1 จ�ำนวนหลอดน�้ำเชื้อสุกรที่ให้บริการระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 – เดือนพฤษภาคม 2559 ภายใต้
โครงการการผลิตน�้ำเชื้อสุกรปลอดโรคเพื่อการผสมเทียม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�ำนวนแม่สุกรที่ได้รับการผสมเทียม (ตัว)
จ�ำนวนลูกสุกร (ตัว)

ภาพที่ 2 จ�ำนวนแม่สุกรที่ได้รับการผสมเทียมและลูกสุกรแรกคลอดระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 – เดือนพฤษภาคม 2559
ภายใต้โครงการการผลิตน�้ำเชื้อสุกรปลอดโรคเพื่อการผสมเทียม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนลูกสุกรทั้งหมดที่ได้จากการผสมเทียมโดย
น�้ำเชื้อภายใต้โครงการการผลิตน�้ำเชื้อสุกรปลอดโรคเพื่อการ
ผสมเทียม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 – เดือนพฤษภาคม
2559

ตารางที่ 2 รายได้ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการน�้ำเชื้อ
สุกรเพื่อการผสมเทียม ภายใต้โครงการการผลิตน�้ำเชื้อสุกร
ปลอดโรคเพือ่ การผสมเทียม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ ภูมภิ าค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 – เดือน
พฤษภาคม 2559

จากค�ำถามที่ว่า หากชาวบ้านไม่ปลูกข้าวโพด จะ
ท�ำมาหากินอะไร ค�ำตอบหนึง่ ทีส่ ามารถตอบค�ำถามดังกล่าวได้
คือ การสร้างอาชีพเลี้ยงสุกรอินทรีย์ โดยเอาต้นแบบความ
ส�ำเร็จจากโครงการข้างต้น มาเกี่ยวโยงกับการสร้างอาชีพ
เพื่อลดการท�ำลายป่า หมูจะเปลี่ยนภูเขา ของจังหวัดน่านให้
กลับมาเขียวขจีอีกครั้งหนึ่ง

จากภาพรวมของการด� ำ เนิ น โครงการใน
ระยะเวลา 12 เดือน จะเห็นว่าโครงการนีส้ ามารถสร้าง
รายได้และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรเมืองน่านได้เป็น
อย่างดี นอกจากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นเม็ดเงินที่
สามารถจับต้องได้แล้ว ผลผลิตจากโครงการยังท�ำให้
เกษตรกรได้ใช้นำ�้ เชือ้ จากพ่อสุกรทีป่ ลอดโรค มีการควบคุม
คุณภาพน�ำ้ เชือ้ และมีคณ
ุ ค่าทางพันธุกรรมสูง ส่งผลให้ได้
ลูกสุกรจ�ำนวนมากและสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้เกิดการ
สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรใน
จังหวัดน่าน และสร้างความมัน่ คงทางอาหารแก่จงั หวัดน่าน
อันเกิดมาจากการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนและชุมชนชาว
จังหวัดน่านน�ำเอาความรูท้ มี่ อี ยูม่ าถ่ายทอด ร่วมกันพัฒนา
คุณภาพชีวติ อันก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาคมชาวน่าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สืบเนื่องมาจากการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง
ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่านอย่างต่อเนือ่ ง
มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่า
เสือ่ มโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทรงห่วงใยและทรงเห็นถึงความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืน
สู่สมดุลโดยเร็วที่สุด จึงมีพระราชด�ำริให้หน่วยงานต่างๆ
ร่วมมือกันในการจัดประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ขึ้น
โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เกิด
ความตระหนักและเห็นความจ�ำเป็น น�ำไปสูค่ วามร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ที่จะช่วยกันสร้างส�ำนึกให้เด็กและ
เยาวชนอนุรกั ษ์ปา่ และประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันอนุรกั ษ์
และฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้ของจังหวัดน่าน ซึง่ ถือว่าเป็นรากฐาน
ส่ ว นหนึ่ งของประเทศให้ มั่ นคงและยั่ งยื นต่ อ ไป จาก
สถานการณ์ปา่ ไม้ รูปแบบการบุกรุกท�ำลาย ผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อม แนวพระราชด�ำริหนึง่ ในการหยุดยัง้
ผลกระทบดังกล่าว คือการหาอาชีพเพือ่ ทดแทนการบุกรุก
พื้นที่ป่าส�ำหรับการเกษตรเชิงเดี่ยว โดยการปรับเปลี่ยน
อาชีพหรือส่งเสริมให้มอี าชีพทางเลือก เพือ่ เป็นตัวเลือกให้
กับเกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน
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การสร้างบัณฑิตนักพัฒนาชุมชน
มุ่งแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการสร้างบัณฑิตของส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหวังให้
บัณฑิตไปเป็นผูป้ ระกอบสินค้าเกษตร และผูน้ ำ� ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ในรูปแบบ
ของการเกษตรพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ชุมชนพืน้ ถิน่ รวมถึงบ้านเกิดของนิสติ
ด้วยกระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ท�ำให้นิสิต
เกิดเจตคติทดี่ ใี นการเป็นนักพัฒนาชุมชน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกงานในพืน้ ทีช่ มุ ชน
ทีเ่ พิม่ ทักษะเต็มรูปแบบทัง้ ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ จนเห็นผลเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ ซึง่ ไม่เพียง
จะเกิดประโยชน์กบั นิสติ และอาจารย์ในด้านทักษะองค์ความรู้ หากชุมชนพืน้ ถิน่ นัน้ เองจะได้ประโยชน์
โดยตรงจากการพัฒนากิจการอาชีพและการท�ำหากินทีม่ อี ยู่ และยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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รศ.น.สพ. ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล
คณบดีส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการจัดการเรียนการสอนของส�ำนักวิชาฯ
นอกจากจะให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าแล้ว ยังมีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิต
ออกไปเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรในชุมชน
ภูมลิ ำ� เนาของตนเอง การท�ำงานชุมชน การเรียนรูก้ บั ชุมชนใน
ระหว่างทีเ่ รียนจึงเป็นการฝึกฝนตนเองในการท�ำงานในมิติ
ของการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี ส�ำนักวิชาทรัพยากรการ
เกษตรได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นนี้ ดังนัน้ ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน จึงมีการใช้แปลงเกษตรกร สถานทีเ่ ลีย้ ง
สัตว์ สวนทีผ่ ลิตของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ
งานให้แก่นิสิต ในลักษณะของห้องปฏิบัติการทางสังคม
(Social laboratory) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้โจทย์ปญ
ั หา
ของเกษตรกรมาใช้ เ ป็ น โจทย์ ห รื อ แนวทางร่ ว มในการ
ออกแบบการเรียนการสอน เกษตรกรเปรียบเสมือนครูผู้
ถ่ายทอดวิชาและประสบการณ์ความรู้ให้กับนิสิตด้วย
เช่นกัน การเรียนเช่นนี้นิสิตก็ต้องตระหนักว่าการลงไปใช้
ทรัพยากรของเกษตรกรเพื่อการเรียนรู้นั้น ต้องมีความ
รอบคอบเพราะหากเกิดความเสียหายขึน้ เกษตรกรจะเป็น
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง การให้นสิ ติ ได้เรียนรู้ ได้พดู คุย ได้
ลงพื้นที่พบเกษตรกร ท�ำให้นิสิตได้รับรู้และเข้าใจปัญหาที่
เกิดขึน้ จริงๆ ของเกษตรกร จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ตนเองของนิสติ ในอนาคต ใคร่ขอยกตัวอย่างโครงการทีน่ สิ ติ
อาจารย์ และเกษตรกรในชุมชนมีสว่ นร่วมเกือ้ กูลให้เกิดการ
เรียนรู้และได้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นกรณีศึกษาโดย
สังเขปดังนี้

โครงงานสร้างอาชีพ ที่ยั่งยืนด้วยหมูยิ้ม
ทุ่งขาม สู่ความสุขของคนในสังคม
หนึ่งในโครงการของภาคเอกชนที่นิสิต
เข้าร่วมแข่งขัน และมีการด�ำเนินการคือ โครงการกล้า
ใหม่ใฝ่รู้ ในระดับอุดมศึกษา “กล้าใหม่ ... สร้างสรรค์
ชุมชน” ด�ำเนินการโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนัก
วิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ได้สง่ โครงงานชุมชน
ชื่อ “โครงงานสร้างอาชีพ ที่ยั่งยืนด้วยหมูยิ้มทุ่งขาม
สู่ความสุขของคนในสังคม” เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการ
ตลาดให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านทุ่งขาม ซึ่งแต่เดิม
ได้รบั การส่งเสริมให้เลีย้ งสุกร มีการน�ำเอาเทคโนโลยี
การผสมเทียมช่วยในการผลิต ต่อเมื่อเกิดผลผลิต
ขึ้น เกษตรกรประสบปัญหาการน�ำผลผลิตเนื้อสุกร
ไปขาย นิสิตได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรกลุ่ม
ดังกล่าวในกระบวนคิดแก้ปัญหาด้านการจัดหา
การตลาด เน้นกระบวนการผลิตที่มีสุขอนามัย เป็น
เนื้อสุกรปลอดภัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อ
สุกรเพือ่ เพิม่ มูลค่าภายใต้ตราสินค้า “หมูยมิ้ ทุง่ ขาม”
เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายทั้งที่โรงพยาบาลจังหวัด
น่าน ตลาดสินค้าเกษตร ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
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ความส�ำเร็จจากการด�ำเนินการของโครงงานท�ำให้กลุ่มผู้
เลี้ยงสุกรบ้านทุ่งขามมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เนื้อสุกร โครงงานนี้จึงได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล
“รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” ในการแข่งขันโครงงานกล้า
ใหม่ ... สร้างสรรค์ชุมชน ปีที่ 8 ประจ�ำปี 2556

โครงงานผึ้งจะรักษ์ บ้านป่าสัก
ในปี 2558 นิสิตและอาจารย์ ส�ำนักวิชาฯ ได้
ด�ำเนินโครงการ “ผึ้งจะรักษ์ บ้านป่าสัก” โดยมีกลุ่มผู้
เลี้ยงผึ้ง บ้านป่าสัก ต�ำบลตาลชุม อ�ำเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน เป็นกลุม่ เป้าหมาย ไปท�ำความเข้าใจปัญหาของชุมชน
ทีป่ ระสบปัญหาผลผลิตน�ำ้ ผึง้ ขายได้ในราคาต�ำ่ ไม่แน่นอน
เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณต�่ำไม่แน่นอน และมักประสบ
ปัญหาคุณภาพต�่ำ มีการปนเปื้อนสารเคมี ที่ผู้รับซื้อไม่พึง
ประสงค์ ผลจากการลงไปท�ำงานอย่างใกล้ชดิ เข้าถึงชุมชน
ท�ำให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เช่น มีการจัดอบรมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพน�้ำผึ้ง มีการพัฒนาการใช้สารธรรมชาติทดแทน
สารเคมีในการเลีย้ งผึง้ มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ มีการสร้าง
กระบวนการกลุม่ ทีเ่ ข้มแข็ง การรวมกันเจรจาซือ้ วัตถุดบิ ใน
การเลี้ยงผึ้ง ผลส�ำเร็จที่เกิดจากการที่นิสิตลงไปในชุมชน
ท� ำ ให้ เ กษตรกรกลุ ่ ม ผู ้ เ ลี้ ย งผึ้ ง บ้ า นป่ า สั ก สามารถผลิ ต
น�้ำผึ้งที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การรับซื้อของบริษัท มีการ
ประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตน�้ำตาลท�ำให้สามารถซื้อ
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น�ำ้ ตาลเลีย้ งผึง้ ได้ในราคาถูกลง ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน
ในการเลี้ยงผึ้ง กลุ่มมีตราสินค้าของตนเองคือ “น�้ำผึ้งแท้
บ้านป่าสัก” มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ มีการบรรจุในสถานที่
ทีถ่ กู สุขลักษณะ และท�ำให้สนิ ค้ามีชอ่ งทางจ�ำหน่ายโดยตรง
กับผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ เช่น ตลาดนัดและทางออนไลน์ ผลส�ำเร็จ
จากโครงการในการท�ำงานกับชุมชนโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมระหว่างนิสิตและชุมชน เกษตรกรถ่ายทอดองค์
ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง
ให้แก่นสิ ติ นิสติ น�ำโจทย์ปญ
ั หาของเกษตรกรมาวิเคราะห์หา
องค์ความรูม้ าแก้ไขปัญหาท�ำให้เกิดการพัฒนาและได้ประโยชน์
ทัง้ สองฝ่าย ผลงานความส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์
“โครงงานผึ้ ง จะรั ก ษ์
บ้านป่าสัก” จึงได้รับการ
พิ จ ารณาให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน
กล้าใหม่ ... สร้างสรรค์ชมุ ชน
ปี ที่ 10 ประจ� ำ ปี 2558
และได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ผลงานโครงการ ทีม Double One น้อมน�ำศาสตร์
พระราชา พัฒนาบ้านเมืองหลวง ได้รับการตัดสินให้ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ จากการแข่งขันโครงงาน
กล้าใหม่ ... สร้างสรรค์ชุมชน ปีที่ 11 ประจ�ำปี 2559

โครงการทีม Double One น้อ มน�ำศาสตร์
พระราชา พัฒนาบ้านเมืองหลวง
เช่นเดียวกันกับเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่
จังหวัดน่าน ที่หมู่บ้านเมืองหลวง หมู่ 4 ต.เมืองจัง
อ.ภูเพียง จ.น่าน เกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ทีม่ รี ายได้ตำ�่ จากการผลิตทีม่ ตี น้ ทุนสูง เกิดภาวะหนีส้ นิ
หมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากซื้อหรือได้มาซึ่งปัจจัยการผลิต
เช่น เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าหญ้าก�ำจัดวัชพืช ปุย๋ และหนีส้ นิ ใน
ครัวเรือนทีต่ อ้ งกูม้ าใช้หมุนเวียนด�ำรงชีพ ก่อนหน้านี้
ยังประสบปัญหาเรือ่ งน�ำ้ ทีใ่ ช้ในด้านการเกษตร หากต่อ
มาภายหลัง ผลจากการพัฒนาอ่างน�้ำหวะท�ำให้ปัญหา
การขาดแคลนน�้ ำ เพื่ อ สนั บ สนุ น การผลิ ต บรรเทาลง
ชาวบ้านเริ่มที่จะปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นรายได้เสริม

เป็นครั้งแรกในฤดูกาลผลิต 2558/2559 หากแต่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูก การปรับปรุง
คุณภาพดิน การดูแลผลผลิต การเก็บเกีย่ ว การรักษา
ผลผลิต และแหล่งตลาดรับซือ้ ผลผลิต อีกทัง้ ไม่เคย
มีการเก็บข้อมูลและวางแผนการผลิตพืชหลังนามา
ก่อน จึงไม่สามารถสร้างรายได้ ประสบภาวะขาดทุน
กลุม่ นิสติ และอาจารย์จงึ เข้าไปในชุมชนเพือ่ ท�ำความ
เข้าใจปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และด้วยปฎิบตั กิ ารทีเ่ ข้าถึงจิตใจ
ชาวบ้าน ก่อนทีจ่ ะค่อยๆ เข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ รัชกาลที่ 9
ทีว่ า่ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยน้อมน�ำเอาศาสตร์
พระราชา เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง มีรายได้ ลดรายจ่าย มี
ประเมินด้วยการท�ำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม
ชวนชาวบ้านดูงานจากตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบ
ผลส�ำเร็จ สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ อบรมความรู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต และสร้างแรงบันดาลใจ ชวน
ให้มาร่วมกันส�ำรวจข้อมูล เอาการตลาดน�ำการผลิต
การตรวจคุณภาพดินเพื่อวางแผนปรับปรุงดิน คิด
วางแผนบริหารจัดการน�ำ้ ปลูกพืชหลังนา พัฒนาการ
เลี้ยงปศุสัตว์ วางแผนปฏิทินการผลิต ผ่านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน มีการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบที่
มีความพร้อมเพื่อเป็นตัวอย่างในการพึ่งพาตัวเอง
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ภายหลังได้เห็นผล
ในเชิงประจักษ์ที่ผลผลิตที่ได้จากการผลิตที่หลาก
หลายทัง้ จากพืชและปศุสตั วทีเ่ ลีย้ งไว้ พึง่ พาตัวเองได้
พบว่าพืชหลังนาคือถั่วเหลือง ถั่วลิสง ให้ผลผลิตที่
ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีคณ
ุ ภาพและมีตลาดรองรับ ผลจากประชุม
ถอดบทเรียนน�ำเสนอทีป่ ระชุมชุมชน ผลทีไ่ ด้เกิดการ
ขยายจ�ำนวนผูท้ เี่ ข้าร่วมโครงการ เกิดแรงกระเพือ่ ม
กระตุน้ ไปถึงผูน้ ำ� ชุมชน หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สานต่องานเพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
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โครงการข้าวกระซิบรัก
โครงงานการเรียนรู้นอกห้องเรียนของรายวิชา
ปริญญาบัณฑิต ยังเป็นโครงงานที่สร้างนิสิตให้ได้แสดง
ความคิดความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในนามโครงการ
“ข้าวกระซิบรัก” ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ให้
ชุมชนในจังหวัดน่านอีกโครงการหนึง่ ได้แก่ โครงการการผลิต
และการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ่านโจทย์การเรียนรู้
ของชุมชนเกษตรกร บริเวณโดยรอบโรงสีขา้ วพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ�ำเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวผืนใหญ่
ของจังหวัดน่าน โดยกระบวนการด�ำเนินงานเริ่มต้นจาก
การศึ ก ษาและถอดบทเรี ย นปั ญ หาและอุ ป สรรคของ
การผลิตข้าวภายในชุมชน ที่พบปัญหาราคาผลผลิตข้าว
ตกต�่ำและปัญหาด้านสุขภาพของชาวนาจากการใช้สาร
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เคมีเป็นระยะเวลานานจึงท�ำให้ชาวนาเริ่มทิ้งนา จึงมี
สมมติฐานของการแก้ไขโจทย์ของชุมชนแห่งนี้ว่าระบบ
เกษตรอินทรีย์น่าจะเป็นแนวทางรอดที่จะสามารถช่วย
ตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของ
หลายภาคส่วนร่วมกันท�ำงานกับกลุ่มสมาชิกเกษตรกร
โดยกรมการข้าวช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิตข้าว
ด้วยระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ ควบคู่กับการท�ำงาน
ของนิสิตและคณาจารย์ของส�ำนักวิชาฯ สร้างรูปแบบช่อง
ทางการตลาดที่เหมาะสมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ท�ำการตลาดข้าวอินทรีย์บนพื้นฐานข้อมูลจากการส�ำรวจ
และศึกษาความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมถึง
การเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อประเมินราคาขายที่เป็น
ธรรมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนท�ำการประเมินจุด
คุ้มทุนเพื่อประเมินความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ โดยผลจากการด�ำเนินโครงงานในครั้งนี้

ได้ ส ร้ า งต้ น แบบการจั ด การตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ข้ า ว
หอมมะลิอินทรีย์ให้แก่กลุ่มสมาชิกเกษตรกรโรงสีข้าว
พระราชทาน และเกษตรกรผู้สนใจ โดยผลส�ำเร็จของ
การด�ำเนินโครงการนี้ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นระดับ
ภาคเหนือ ภายใต้โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวประจ�ำ
ปี 2557 และรางวัลโครงการดีเด่นประจ�ำปี 2557 ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน ปี 2559 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสมาชิก
เกษตรกรข้าวอินทรีย์ โรงสีขา้ วพระราชทานฯ ขึน้ เมือ่ วันที่
5 เมษายน 2559 เพือ่ เข้าสูร่ ะบบการรับรองคุณภาพแหล่ง
ผลิตข้าวอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม ซึง่ จะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
แก่สมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคในท้องถิ่นและ
นอกพื้นที่จังหวัดน่าน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผลอินทรีย์
ในจังหวัดน่านได้ขยายจากเกษตรกรในอ�ำเภอท่าวังผา ไปที่
อ�ำเภอเวียงสาและอ�ำเภอนาน้อย ท�ำให้เกิดผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มจากการท� ำ การเกษตรแบบ
อินทรีย์ช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีในพื้นที่ทางการ
เกษตรและสิง่ แวดล้อมโดยรอบ ส่งผลให้ความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติกลับคืน นอกจากนี้ยังได้ขยายการผลิตจากข้าว
ไปสูพ่ ชื ผักสวนครัวและผลไม้ในระบบอินทรีย์ พัฒนาช่องทาง
การขายในระบบ Chulalongkorn University Supported

Agriculture (CUSA) ซึ่งจะถ่ายโอนพัฒนาไปเป็นระบบ
Community Supported Agriculture (CSA) เพือ่ ความ
ยั่งยืนต่อไป และนอกเหนือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ
ห่วงโซ่สินค้าเกษตร “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์” ประโยชน์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยตรงกั บ นิ สิ ต ผู ้ ด� ำ เนิ น โครงการได้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากการลงมือปฏิบัติ
จริงกับบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ หน่วยงานต่างๆ ได้เพิม่ พูน
ทักษะและประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็น “แรงบันดาลใจ”
ในการประกอบอาชีพในอนาคตของเกษตรกรในท้องถิ่น
อีกด้วย
โดยสรุปจะเห็นได้วา่ กิจกรรมการเรียนการสอน
ของส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ในลักษณะที่
เป็น Project Based และ Community Based
Learning ทีม่ กี ารน�ำโจทย์ปญ
ั หาจากชุมชนจากท้องถิน่
บูรณาการเอาองค์ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรด้านต่างๆ ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำและปลายน�้ำ
ของห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรที่นิสิตได้ร�่ำเรียนมา
จากห้องเรียน และยึดหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นิสติ เรียนรูไ้ ปพร้อมกับการท�ำงาน นอกจากจะ
เป็นกลยุทธ์การบูรณาการที่ส�ำคัญในการสร้างคนสร้าง
บัณฑิต ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้คณาจารย์
และเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการ ที่เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาของชุมชนอย่างให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วย โดย
ค�ำนึงถึงความยัง่ ยืน และกระตุน้ การมีสว่ นร่วมขององค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้เป็นกรณีศึกษาให้ได้เรียนรู้
กันในวงกว้างต่อไป
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ชุมชนร่วมใจ พร้อมรับมือน�ำ้ ท่วม
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
เป็นฐาน เทศบาลเมืองน่าน

Community Based-Disaster Risk Management, Nan Town

ระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
กิจกรรมทีส่ ร้างความตระหนักแก่ชมุ ชนท้องถิน่ ในการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ และระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบกระบวนการจัดการความ
เสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based
Disaster Risk Management-CBDRM) ให้เป็นรูปธรรม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
จุฬาวิจัย เมืองน่านใช้ประโยชน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นภาค
การศึกษาทีม่ งุ่ เน้นสูก่ ารเป็นเสาหลักของแผ่นดิน มีความมุง่
หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดน่าน
หนึง่ ในกัลยาณมิตรของจุฬาฯ ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัย
กับความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility: USR) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการจัดการ
ความเสีย่ งภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ปัญหาซึง่ ทวีความรุนแรง
ขึ้นทุกขณะในจังหวัดน่าน

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในระยะยาวเพื่อให้
ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่านมีความตระหนักและสามารถ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม โดย
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Participatory Action Research (PAR)
ประกอบกับการใช้กระบวนการท�ำแผนที่ (Map Making
process) การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุม่ ย่อย
(Focus group discussion) การประชุมระดมสมอง
(Brainstorming) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และแบบสอบถาม

ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการด�ำเนินงานวิจัย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการ
จัดการความเสีย่ งภัยพิบตั โิ ดยชุมชนเป็นฐาน (Community
Based Disaster Risk Management: CBDRM) ขัน้ ตอน
ที่ 2 - จัดท�ำแผนชุมชน โดยมีขั้นตอนการจัดการท�ำแผน
ดังนี้ (1) ท�ำความเข้าใจกับชุมชนและส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้น
(2) สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
(3) ส�ำรวจข้อมูลความเสี่ยง (4) การสื่อสารความเสี่ยง
(5) วางแผนการด�ำเนินงานและจัดท�ำแผน (5.1) สรุปข้อมูล
เพือ่ การตัดสินใจ (5.2) การประชุมระดมความคิดเห็นและ
จัดท�ำแผนชุมชนปลอดภัย (5.3) ลงมติรับร่างแผนชุมชน
ปลอดภัย ขั้นตอนที่ 3 - น�ำแผนไปทดลองปฏิบัติ และ
ขั้นตอนที่ 4 - สรุปแนวทางด�ำเนินกิจกรรม CBDRM

แผนชุมชนปลอดภัย
แผนมิ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งเล่ ม แผนที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการจัดท�ำเอกสาร หรือการท�ำแผนชุมชนอย่างที่
เคยเป็นมา ที่มักจะเป็นแผนแบบบนลงล่าง (Top-down
Planning) แต่เป็นแผนการด�ำเนินงานที่ทุกฝ่ายเข้าใจ
ตรงกันและสามารถร่วมกันด�ำเนินการได้ทันที่เมื่อถึงเวลา

โดยที่ไม่ต้องอาศัยอ�ำนาจหรือกระบวนการใดใดมาบังคับ
ใช้แผน ดังนัน้ แผนชุมชนปลอดภัยในรูปแบบของ CBDRM
ในชุมชนในประเทศไทย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง
กระบวนการวางแผนจากล่างสูบ่ น (Bottom-up Planning)
ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
แท้จริง
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องค์กรชุมชนเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
กลไกส�ำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน โดยคนในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนใน
การก�ำหนดแผน การน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามแผนงานและกิจกรรมเพือ่ ให้บรรลุผลตามจุดหมายและวัตถุประสงค์ในการ
ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการจัดตัง้ องค์กรชุมชนและจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนเพือ่ เข้ามาบริหาร
จัดการให้มีการด�ำเนินการอย่างมีระบบระเบียบ และมีการแบ่งความรับผิดชอบในการท�ำงานขององค์กร ในลักษณะของ
องค์กรชุมชนเพือ่ การจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (Community disaster risk management organization: CDRMO)

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของโครงการวิจัย
(1) การจัดท�ำแผนชุมชนปลอดภัยการจัดการอุทกภัย (2) การจัดตั้งคณะท�ำงานชุมชน เพื่อจัดการความเสี่ยง
ภัยพิบตั ิ (3) การจัดตัง้ กองทุนชุมชนรับมือภัยพิบตั ิ (4) เอกสารเผยแพร่แนวทางการเตรียมความพร้อมและรับมือภัยพิบตั ิ
และ (5) ป้ายแสดงสัญลักษณ์พื้นที่ภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชน ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังกล่าว เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการ
สร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานนั้นมีความเป็นไปได้ในบริบทชุมชนของประเทศไทย งาน
วิจัยนี้สรุปผลได้ว่ากระบวนการในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster
Risk Management: CBDRM) ในรูปแบบของเมืองน่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือของชุมชนกรณี
ศึกษาและมีความเป็นไปได้อย่างมาก ที่จะขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ
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จาก จุฬาสร้างสรรค์ สีชงั ยัง่ ยืน สูป่ ระชารัฐ 3 ประสานเกาะสีชงั
การท่องเทีย่ วเชิงวิทยาศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์และความยั่งยืน

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นเกาะที่มีสภาพแวดล้อมสวยงามตามธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน
ที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคือ เป็นที่ตั้งของพระจุฑาธุชราชสถาน พระราชวัง
ฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ไทยและต่างประเทศทีส่ นใจความงดงามของธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย
และวิถชี วี ติ ของประชาชนในเกาะทีม่ อี าชีพเป็นชาวประมงขนาดเล็ก เกาะสีชงั ยังเป็นท่าเรือทีจ่ อดขนส่ง
สินค้าทีข่ บั เคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศในส่วนรวม นอกจากนี้ เกาะสีชงั ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร และนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย
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รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกาะสีชังที่มีความ
ส�ำคัญทัง้ ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย
โดยรวมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลนั้น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจยั ทรัพยากร
ทางน�ำ้ จึงเริม่ โครงการ “จุฬาสร้างสรรค์ สีชงั ยัง่ ยืน”
ภายใต้ร่มโครงการ OFOC (One Functionalunit One Community) ขึน้ เพือ่ ให้ประชาสังคม
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย อั น ประกอบด้ ว ยคณะ
สถาบันต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือ
กับภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เกาะสีชงั ด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาทีจ่ ะท�ำให้เกาะ
สีชงั เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสมดุลตามความต้องการของ
ประชาชนในสามเสาหลั ก ส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
ได้แก่ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
ด้านสังคม และการพัฒนาทางด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่
ให้เกาะสีชงั เป็นเกาะทีม่ กี ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อไป
ภายใต้แนวคิดของโครงการ “จุฬาสร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development
ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกจากสมัชชาโลกด้านสิ่งแวดล้อม
หรือ World Commission on Environment
(2526) ที่ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความว่า “การพัฒนาอย่าง

ยั่ ง ยื น คื อ รู ป แบบของการพั ฒ นาที่ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท�ำให้คนรุ่น
ต่อไปในอนาคตต้องลดทอนความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง”
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ปี 2558 จ�ำนวน 8 โครงการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเชือ่ มโยงองค์ความ
รูด้ า้ นวิชาการลงสูช่ มุ ชนเกาะสีชงั ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ ผูป้ ระกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
ธุรกิจรีสอร์ท โรงแรม เรือ รถเช่า ฯลฯ ในการน�ำทรัพยากร
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทัง้ คน ธรรมชาติ วัตถุดบิ ท้องถิน่ ต่างๆ มาสร้าง
มูลค่าพัฒนาสูก่ ารให้บริการนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย ชาว
ต่างชาติ ให้เป็นการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ ได้สาระความ
รูค้ วามเป็นมาของเกาะสีชงั ทัง้ เชิงประวัตศิ าสตร์ ประมง
พืชประจ�ำถิ่น และสัมผัสบรรยากาศดีๆ ของท้องทะเล
ธรรมชาติของเกาะสีชงั โครงการ “จุฬาสร้างสรรค์ สีชงั
ยัง่ ยืน ภายใต้โครงการ” OFOC (One Functional-unit
One Community) จึงถือก�ำเนิดขึน้ ทีเ่ กาะสีชงั ในปีแรก
เมือ่ ปี 2558
กระผมในฐานะผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย
ทรั พยากรทางน�้ ำ เล็งเห็นประโยชน์และคุณ ค่าของ
โครงการนี้ ที่จะส่งเสริมองค์ความรู้ของชาวจุฬาฯ ลงสู่
ชุมชนเกาะสีชงั จึงเกิดแนวคิดในการเชือ่ มโยงองค์ความ
รู้จากคณะ สถาบันต่างๆ ที่สามารถด�ำเนินการร่วมกับ
ชุมชนได้มาร่วมกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้กบั ชาวชุมชน
เกาะสีชังให้เพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อชาวสีชังอย่าง
หลากหลายและครอบคลุมด้านอื่นๆ มากยิ่งขึ้น ในปี
2558 - 2559 มีโครงการ“จุฬาสร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน”
ภายใต้ร่มโครงการ OFOC (One Functional-unit
One Community) ดังนี้
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1. โครงการผลิตไบโอดีเซลชุมชนเกาะสีชังจาก
น�ำ้ มันใช้แล้ว รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
2. ต้นแบบการเลีย้ งปลากะพงขาวด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำ� หรับชุมชนเกาะสีชงั รับผิดชอบโดย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
3. โครงการผลิตอาหารสูตรผสมโปรไบโอติก
แบคทีเรียและโปรตีนจากเมล็ดพืชเพือ่ สุขภาพและการเจริญ
เติบโตของปลาเก๋า รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน�้ำ
4. ประวัตศิ าสตร์รว่ มสร้าง สีชงั ยัง่ ยืน รับผิดชอบ
โดย สถาบันวิจัยสังคม
5. จักรยานเพือ่ ชีวติ และการท่องเทีย่ ว รับผิดชอบ
โดย สถาบันวิจัยสังคม
6. โครงการสีชังยั่งยืน : การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารส�ำหรับอาชีพต่างๆ ผ่านการ
ท่องเที่ยว รับผิดชอบโดย สถาบันภาษา
7. เกาะสีชงั : เกาะปลอดโรคพิษสุนขั บ้า รับผิดชอบ
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์
8. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนากิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รับผิดชอบโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปี 2559 จ�ำนวน 9 โครงการ
1. โครงการผลิ ต ไบโอดี เซลชุ ม ชนเกาะสี ชั ง
จากน�้ำมันใช้แล้ว ระยะที่ 2 รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน�้ำ
2. โครงการผลิตอาหารสูตรผสมโปรไบโอติก
แบคที เรี ย และโปรตี น จากเมล็ ด พื ช เพื่ อ สุ ข ภาพและ
การเจริญเติบโตของปลาเก๋า ระยะที่ 2 รับผิดชอบโดย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ

3. การพัฒนาการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รวมกับการใช้สาหร่าย
บ�ำบัดน�้ำและอาหารเม็ดผสมโปรไบโอติดส�ำหรับชุมชน
เกาะสีชัง รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
4. การพัฒนาการเลีย้ งกุง้ มังกรในบ่อบนบกและ
ในกระชังเป็นอาชีพทางเลือกชุมชนเกาะสีชงั รับผิดชอบโดย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
5. โครงการเส้นทางท่องเทีย่ วเพือ่ ชีวติ -วัฒนธรรม
เกาะสีชัง รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยสังคม
6. โครงการสีชังยั่งยืน : การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารส�ำหรับอาชีพต่างๆ ผ่านการ
ท่องเที่ยว (ระยะที่ 2) รับผิดชอบโดย สถาบันภาษา
7. เกาะสีชงั : เกาะปลอดโรคพิษสุนขั บ้า โครงการ
ที่ 2 รับผิดชอบโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์
8. โครงการสีชังเป็นสุข ไร้ทุกข์จากควันบุหรี่
รับผิดชอบโดย คณะพยาบาลศาสตร์
9. การปรับสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ปลอดภัยส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุ เกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบโดย หน่วยปฏิบตั ิ
การวิจยั สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุและคนพิการ
ต่อมาในปี 2560 ได้พัฒนาโครงการจุฬา
สร้ า งสรรค์ สีชังยั่งยืน เข้าสู่โ ครงการ “ประชารัฐ 3
ประสานเกาะสีชัง การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม และชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และความยั่งยืน”
ภายใต้โครงการ CU Community Engagement สถาบัน
วิจัยทรัพยากรทางน�้ำ ยังคงเดินหน้าต่อด้วยนโยบายเดิม
ในการสานต่อโครงการและเชื่อมโยงคณะ สถาบันต่างๆ
มาสร้างสรรค์โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเกาะสีชัง
ในปี 2560 จึงเกิดโครงการขึ้น 8 โครงการดังนี้
1. โครงการศูนย์เรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยี
การขยายพันธุป์ ะการังอ่อน (Soft corals) เพือ่ การฟืน้ ฟู

แนวปะการังบริเวณเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบโดย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
2. โครงการการฟืน้ ฟูปะการังเกาะสีชงั และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน�้ำ
3. โครงการคูม่ อื การท่องเทีย่ วอย่างมีคณ
ุ ภาพที่
เกาะสีชัง รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
4. โครงการการส่งเสริมความรู้เชิงนิเวศของพืช
เพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง รับผิดชอบโดย คณะ
วิทยาศาสตร์
5. โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้บนเกาะสีชงั เพือ่
เยาวชน รับผิดชอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
6. โครงการการพัฒนาแนวทางการผลิตอาหาร
ทะเลสดและแปรรูปทีเ่ กาะสีชงั เพือ่ เพิม่ คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยว
เกาะสีชัง รับผิดชอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
8. โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน
ชาวเกาะสีชัง ผ่านทางการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ รับผิดชอบโดย คณะอักษรศาสตร์
โครงการ “ประชารัฐ 3 ประสานเกาะสีชัง
การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และ
ชุมชน เพือ่ การอนุรกั ษ์และความยัง่ ยืน” ภายใต้โครงการ
CU Community Engagement จึงเป็นการสานสัมพันธ์
องค์ความรูข้ องบุคลากรจุฬาฯ ลงไปสูก่ ารพัฒนา ถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนชาวสีชังอย่างแท้จริง สร้างการมี
ส่วนร่วมโดยมี สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน�ำ้ เป็นสือ่ กลาง
ในการเชื่อมโยงคณะ สถาบันต่างๆ มาร่วมสร้างสรรค์
ชุมชนเกาะสีชังให้พร้อมรับและให้บริการนักท่องเที่ยว
ได้อย่างมีคุณภาพ เดินหน้าควบคู่ไปกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสืบไป
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การจัดท�ำแผนอนุรักษ์เส้นทาง
วัฒนธรรมคลองบางล�ำพู :

ถอดบทเรียนการอนุรักษ์ย่านชุมชนดั้งเดิม จากการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับใช้สงั คม
“การจัดท�ำแผนอนุรักษ์เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางล�ำพู” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างที่ปรึกษา
จัดท�ำแผนปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รับการจัดท�ำขึ้น
ในระหว่างช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 ถึงต้นปี พ.ศ. 2558 โดย ผศ.ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ หัวหน้า
โครงการ และคณะวิจัยจากภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ด�ำเนินการ

แผนที่แสดงมรดกสถาปัตยกรรมและพื้นที่ส�ำคัญในพื้นที่ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ไก่แจ้
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ผศ.ดร.วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ

หัวหน้าโครงการวิจัย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย
1) เพื่อวางแผนการอนุรักษ์พัฒนาและวางแผน
การปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองใน
กรุงรัตนโกสินทร์ ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมทั้งให้คงไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรม
2) เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่
เกีย่ วเนือ่ งริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจชุมชน สังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
ในการจัดท�ำแผนอนุรักษ์เส้นทางวั ฒ นธรรม
คลองบางล�ำพูนั้น คณะผู้วิจัยมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดท�ำแผน จากเดิมที่การจัดท�ำแผนโดยภาครัฐ
ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นจากการวางผลลัพธ์ ก�ำหนดพื้นที่
ศึกษาและวิธีการอย่างชัดเจน เปลี่ยนมาเป็นการจัดท�ำ
แผนในลักษณะทีม่ กี ารวางกรอบโครงการในภาพกว้าง และ
เปิดโอกาสให้คณะท�ำงานได้ท�ำการศึกษา และหาวิธี
การท�ำงาน โดยประสานความร่วมมือกับประชาชนใน
พืน้ ที่ เพือ่ ให้ผลทีไ่ ด้รบั ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด จากการจัดท�ำแผนอนุรักษ์เส้นทางวัฒนธรรม
คลองบางล�ำพูในช่วงเวลาที่ผ่านมา สามารถถอดบทเรียน
ต่างๆ ได้ดังนี้
1) การก�ำหนดนิยามและขอบเขตพื้นที่
การก� ำ หนดนิ ย ามและการก� ำ หนดขอบเขต
พื้นที่อนุรักษ์เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างมากที่จะน�ำไปสู่ความ
ส�ำเร็จของโครงการ เนือ่ งจากเป็นส่วนหนึง่ ของการสือ่ สาร
ความเข้าใจในเรื่องนิยามและกรอบการท�ำงานระหว่าง
เจ้าของงาน คณะผูว้ จิ ยั และประชาชนในท้องถิน่ จากโจทย์

ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้รบั ให้จดั ท�ำ “แผนการปรับปรุงชุมชนเมือง
และพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์” คณะผู้
วิจยั ถอดรหัสค�ำส�ำคัญของโครงการ แล้วก�ำหนดเป็นนิยาม
ค�ำศัพท์ในการวิจยั ให้สอดคล้องหลักการสากลและบริบท
ของพืน้ ที่ จากแนวทางข้างต้น ค�ำว่า “แผนการปรับปรุง”
ในข้อก�ำหนดผูว้ า่ จ้าง (TOR) ได้รบั การนิยามค�ำศัพท์วจิ ยั
ว่า “แผนอนุรกั ษ์ชมุ ชน” (urban conservation plan) ที่
อิงค�ำนิยามและวิธีการจัดท�ำแผนอนุรักษ์พื้นที่ที่มีคุณค่า
ทางประวัตศิ าสตร์ตามหลักการสากล ส่วนค�ำว่า “ชุมชนเมือง”
ได้รับการก�ำหนดเป็นค�ำศัพท์วิจัยว่า “ชุมชนดั้งเดิม”
(traditional community) จากฐานของทฤษฎีจากหลัก
การสากล ร่วมกับการศึกษาประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของ
กรุงรัตนโกสินทร์
ในการก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ คณะผูว้ จิ ยั
ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่โดยพิจารณาว่าพื้นที่ใดควรด�ำเนิน
การจัดท�ำแผน เนือ่ งจากมีศกั ยภาพทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้จริง จาก
เหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยก�ำหนดพื้นที่ในลักษณะของ
“การอนุรกั ษ์และพัฒนาตามแนวพืน้ ที”่ ทีเ่ รียกว่า “เส้นทาง
วัฒนธรรมคลองบางล�ำพู” (Banglamphu heritage
corridor) ครอบคลุมย่านหลักอันได้แก่ บางล�ำพู บ้าน
พานถม วัดบวรนิเวศ และผ่านฟ้า ซึง่ พืน้ ทีเ่ หล่านีม้ คี วาม
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับคลองบางล�ำพู ทั้งในมิติทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้
พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีความสัมพันธ์เชิง
วัฒนธรรมกับคลอง โดยมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ย่านและพื้นที่สาธารณะริมคลอง
อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนองค์กรชุมชนมีศักยภาพและความ
พร้อมในการท�ำงานเพื่อส่วนรวม
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2) หลัก คิดและกระบวนการด�ำเนิน งาน
หลักคิดในการท�ำงานกับพื้นที่ตามเส้นทาง
วัฒนธรรมคลองบางล�ำพูคือการให้คุณค่าความส�ำคัญ
ของชุมชนและย่านในมิติทางวัฒนธรรม ที่ครอบคลุม
คุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม ไม่นอ้ ยไปกว่า
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
และเน้นหนักไปที่คุณค่าที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ค่า ที่
เรียกได้วา่ “common heritage” นอกจากนีพ้ จิ ารณา
มรดกวั ฒ นธรรมในมุ ม มองเรื่ อ งการยอมรั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความเป็นเมืองใน
ช่วงเวลาต่างๆ ดังนัน้ ความพยายามทีจ่ ะย้อนยุคหรือเลือก
ยุคใดยุคหนึ่งขึ้นมาอนุรักษ์และน�ำเสนอเรื่องราวของ
พืน้ ที่ จึงเป็นสิง่ ทีก่ ารวิจยั นีห้ ลีกเลีย่ ง
จากหลักคิด ข้างต้น น�ำมาสู่กระบวนการ
ด�ำเนินงานทีเ่ น้นการศึกษาลงลึกและเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ โดยจัดท�ำ “แผนที่มรดกวัฒนธรรม” (heritage
atlas) ผ่านการส�ำรวจ สัมภาษณ์ ประชุมกลุม่ ย่อย และ
จัดงานให้ชมุ ชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น มรดกวัฒนธรรม
ทีไ่ ด้รบั การบรรจุอยูใ่ นแผนทีม่ รดกวัฒนธรรมครอบคลุม
“มรดกวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้” อันได้แก่ สถาปัตยกรรม
และองค์ประกอบเมืองที่มีคุณค่า ลักษณะของเนื้อเมือง
และสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานที่
สัมพันธ์ไปกับทางน�้ำและการพัฒนาเมือง และ “มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ที่ช่วยส่งเสริมการด�ำรงอยู่
ขององค์ประกอบทางกายภาพ อันประกอบไปด้วยการ
ใช้ประโยชน์ดิน ระบบพื้นที่เปิดโล่ง และระบบความ
สัมพันธ์ทางทัศนียภาพ
ในการนี้ “ความเป็นย่านและความเป็นชุมชน”
เป็นประเด็นทีก่ ารวิจยั นีพ้ ยายามท�ำความเข้าใจ เนือ่ งจาก
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ย่านและชุมชนดั้งเดิมไม่ได้เป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคาร
ประวัตศิ าสตร์แต่เพียงเท่านัน้ แต่ “ความเป็นย่าน” ก่อรูป
จากลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เช่น ตึกแถวเก่าทีเ่ รียง
ไปตามถนนและริมสองฝัง่ คลอง และบ้านเรือนขนาดเล็ก
ทีเ่ รียงตัวไปตามทางเดินตรอก รวมถึงความเป็นย่านอัน
เกิดจากหน้าทีท่ างเศรษฐกิจในระดับเมือง ทีป่ ระชาชนเกิด
การรับรู้ จดจ�ำชือ่ และภาพลักษณ์ได้ ส่วน “ความเป็น
ชุมชน” นั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากการอยู่อาศัยกันมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีความเป็นญาติพนี่ อ้ ง ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ และมี
ฐานทางวัฒนธรรมร่วมกัน ซึง่ ความเป็นชุมชนในลักษณะ
นี้ใช่จะสร้างขึ้นได้ในเวลาชั่วข้ามคืน ด้วยเหตุนี้ การ
ศึกษาความเป็นย่านและความเป็นชุมชน เพื่อที่จะถอด
คุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่เป็นสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ให้
ความส�ำคัญ อนึ่ง ในการสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำการศึกษา โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากชาวย่านและชาวชุมชน ในการบอกเล่าเรือ่ งราวและ
แสดงความเห็นที่มีต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ตนเป็น
เจ้าของและใช้งาน

บรรยากาศบ้านเรือนในชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ไก่แจ้

มีการร่วมมือกันในระหว่างชุมชน เชื่อมต่อไปยังภาคส่วน
อื่นๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งส�ำคัญในการบริหารจัดการ
โครงการตามแผนที่ตั้งไว้

การประชุมโครงการน�ำร่องเพื่อการสร้างเครือข่าย
อนุรักษ์ชุมชนบริเวณคลองบางล�ำพู
วันที่ 10 ก.ย. 2557 ณ ห้องสมุดชุมชน พิพิธบางล�ำพู

ในเรือ่ งมรดกสถาปัตยกรรม การวิจยั ระบุ
“บ้าน” ซึ่งเป็นมรดกของคนธรรมดาลงในแผนที่
มรดกวัฒนธรรมด้วย โดยบ้านไม้ บ้านครึง่ ปูนครึง่ ไม้และ
บ้านที่ได้รับรูปแบบตะวันตก ที่แสดงถึงการอยู่อาศัย
อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการสร้างและต่อเติมตามการขยาย
ของครอบครัว และแสดงร่องรอยของการปรับเปลีย่ น
วัสดุตามก�ำลังความสามารถ เมือ่ การวิจยั นีแ้ ล้วเสร็จ
ความพยายามของผูว้ จิ ยั และชาวย่านก็บรรลุผล เมือ่
บ้านเรือนต่างๆ ทีบ่ รรจุเข้าไว้ในแผนทีม่ รดกวัฒนธรรม
ได้รับการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่อาคารที่มี
คุณค่าของกรุงเทพมหานคร ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์
โดยอาศัยเครื่องมือควบคุมทางกฎหมายในอนาคต
อันใกล้นี้
ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การ
รวบรวมและวิเคราะห์คอื ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
อันได้แก่ ข้อมูลในเรื่องกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่
กรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่ย่าน
เก่ามีทั้งกลุ่มองค์กรดั้งเดิมและองค์กรใหม่ ตลอดจน

3) ผลทีไ่ ด้รบั : แผนอนุรกั ษ์และโครงการน�ำร่อง
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการประกอบด้ ว ยแผน
อนุรกั ษ์ (conservation plan) และโครงการน�ำร่อง (pilot
projects) โดยกรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนอนุรักษ์คือ
แผนที่จัดท�ำขึ้นจะต้องครอบคลุมทุกมิติอันได้แก่ แผนงาน
ด้านกายภาพ แผนงานด้านสิง่ แวดล้อม แผนงานด้านสังคม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน และแผนงานด้านเศรษฐกิจ
จากนั้นมีการจัดท�ำแผนตามระยะเวลาโดยค�ำนึงถึงความ
เป็นไปได้ในการน�ำโครงการไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง ความ
สามารถของชุมชนในการร่วมงานกับภาคส่วนอื่น และ
ความยัง่ ยืนของโครงการ โดยแบ่งออกเป็น แผนระยะสัน้
(ปีที่ 1-2) ซึ่งเป็นแผนที่เน้นการส่งเสริมการท�ำงานของ
ชุ ม ชนและภาคี แ ละต่ อ ยอดสิ่ ง ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น งานมาแล้ ว
รวมถึงการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้คุณค่า
ของประชาชนในท้องถิ่น แผนระยะกลาง (ปีที่ 3-5) เป็น
แผนบูรณาการงานจากภาคส่วนต่างๆ การเชื่อมโยงและ
สร้างฐานข้อมูล และการดึงการอนุรกั ษ์ไปสูก่ ารพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจในพืน้ ที่ และ แผนระยะยาว (ปีที่ 6-10) ที่
เน้นการน�ำไปสูก่ ารพัฒนาในระดับเมือง และเชือ่ มโยงไปสู่
การพัฒนาเป็นแผนในระดับนโยบายและกฎหมาย
โครงการน�ำร่อง 3 โครงการเป็นโครงการทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกมาจากโครงการในแผนงานระยะต่างๆ มาอย่าง
ละหนึง่ โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน ทีน่ ำ� มาจากแผนระยะสัน้ โครงการ
แผนทีแ่ หล่งมรดกวัฒนธรรม ทีค่ ดั เลือกมาจากแผนระยะกลาง
และโครงการอนุรกั ษ์และปรับปรุงชุมชนตรอกบ้านพานถม
ซึง่ เป็นโครงการจากแผนระยะยาว
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นิทรรศการผลงานการออกแบบ“ศูนย์คนเมือง” ของนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 14-25 พ.ค. 2560 ณ ห้องสมุดชุมชน พิพิธบางล�ำพู

ไปปฏิบัติ

4) การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมและการน�ำแผน

เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จ คณะผู้วิจัยได้น�ำเสนอ
รายงานฉบับสมบูรณ์ตอ่ กรุงเทพมหานคร และได้นำ� เนือ้ หา
ส่วนหนึ่งมาจัดท�ำเป็นหนังสือ ในช่วงต้นปี 2559 เพื่อ
น�ำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากชุมชน กลับคืนไปสู่ชุมชนและ
ภาคีอนุรกั ษ์ ตลอดจนเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนได้มี
โอกาสน�ำพื้นที่ย่านบางล�ำพูมาเป็นพื้นที่ศึกษาให้นิสิต
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นที่ตั้ง ให้กับโจทย์การ
ออกแบบอาคาร “ศูนย์คนเมือง” ในรายวิชางานออกแบบ
สถาปัตยกรรมส�ำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 โดยจัดให้มีการพา
นิสติ และคณาจารย์ไปทัศนศึกษาในพืน้ ที่ และเมือ่ โครงการ
ออกแบบแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการน�ำเสนอผลงานให้แก่
ชุมชนในวันที่ 24 พ.ค. 2560 ณ ห้องสมุดชุมชน พิพิธ
บางล�ำพู และจัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบ
ระหว่ า งวั นที่ 14-25 พ.ค. 2560 ร่ว มกับ ผลงานของ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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ในเรื่ อ งข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดและ
การน�ำแผนไปปฏิบัตินั้น จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบ
ปัญหาในเรื่องการขาดฐานข้อมูลที่ดี หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องขาดระบบในการน�ำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง
โครงการต่างๆ จากภาครัฐขาดความต่อเนือ่ ง ตลอดจนขาด
การบูรณาการในการท�ำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ และ
เมือ่ พิจารณาการด�ำเนินงานโดยชุมชน พบว่า โครงการที่
ได้รบั การริเริม่ จากองค์กรชุมชน เมือ่ ไม่ได้รบั การสนับสนุน
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนก็ลดลง โครงการต่างๆ เป็น
เพียงกิจกรรมที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับที่
ใหญ่ขึ้น จากเหตุปัจจัยข้างต้น การพัฒนาการจัดท�ำแผน
และการน�ำแผนไปปฏิบตั จิ ากการมีสว่ นร่วมของประชาชน
สามารถท�ำได้ โดยเน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรชุมชน สนับสนุนโครงการที่ได้มีการริเริ่มขึ้นแล้ว
ทั้งนี้ควรให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการวางแผน จัดการ
และแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่ และเอือ้ ให้มี “ตัวกลาง” ประสาน
การท�ำงานระหว่างภาครัฐกับชุมชน ซึ่งสถาบันการศึกษา
สามารถเป็นหนึง่ ในตัวกลางทีด่ ไี ด้

